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مقدمة

ــات  ــالً لإلضطراب ــة وتجاه ــات التعلّمي ــن الصعوب ــداً ع بعي  

النفســية وتناســياً لألمــراض العصبيــة التــي صــارت تطــال الرشيحــة 

ــة  ــرب ترفيهي ــع تعت ــرّق إىل مواضي ــت التط ــع ، أحبب ــرب يف املجتم األك

ولكنهــا ال تخلــو مــن الدراســات العلميــة املوثقــة.

فدخلــت يف عــامل األلــوان املحيــط بنــا وحاولــت إخرتاقه للكشــف عن 

أرسار شــخصيتنا وميولنــا ورغباتنا من خالل ألواننــا املفضلة واملعتمدة 

يف حياتنــا. وجــاء علــم الخطــوط ليوســع آفــاق هــذا الكتاب بدراســته 

التــي تطــال طبيعــة وســلوك الشــخص مــن خــالل خــط اليــد. وتعمقاً 

منــي يف هكــذا دراســات تطرّقــت إىل علــم الفراســة أو الفيزيونومــي 

ــراءة األحــوال النفســية والشــعورية ــح الوجــه لق ــذي يطــال مالم ال
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مــن خــالل هــذه املالمــح. ومبــا أن لغــة الجســد هــي الجــزء األهــم 

ــل  ــات يص ــن املعلوم ــوايل 50 % م ــراد، وأن ح ــني األف ــل ب يف التواص

إلينــا بطريقــة غــري شــفوية أي عــن طريــق حــركات الوجــه واليديــن 

ــل  ــل املكم ــي الفص ــة ه ــذه الدراس ــت ه ــدث، كان ــخص املتح للش

لهــذا الكتــاب. 

وهكــذا ســأضع بــني أيديكــم كتابــاً ينطلــق مــن األطــر واملعلومــات 

العلميــة بأســلوب ثقــايف ســلس ال يخلــو مــن الفكاهــة والرتفيــه.
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علم تحليل الخطوط

ملعرفة سامت الشخصية

Graphology

ــط  ــل خ ــىل تحلي ــد ع ــه ويعتم ــم بذات ــم قائ ــو عل ــي ه الغرافولوج

ــذا  ــب ه ــية لكات ــمية والنفس ــامت الجس ــض الس ــف بع ــد لكش الي

الخــط، أي أن هــذا العلــم يعتمــد عــىل تلــك الرســوم الظاهــرة نتيجــة 

تحريــك القلــم عــىل الــورق والتــي تصــدر بأوامــر مــن الدمــاغ عنــد 

اإلنســان لكشــف الكثــري مــن جوانــب شــخصيته. 

ــم  ــدرات جس ــع ق ــة تطب ــال أن الكتاب ــذا املج ــرباء يف ه ــرب الخ ويعت

الفــرد وأجهزتــه املختلفــة الجســدية والنفســية وهــي مقيــاٌس دقيــٌق 

نتيجــة تفاعــل الجســم مــع النفــس.

أنحــاء كافــة  يف  عليهــا  متفــق  وقوانــني  قواعــد  العلــم  ولهــذا 
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العــامل، ويوصــف هــذا العلــم بأنــه أقــوى اإلتصــاالت غــري اللفظيــة، 

الــدول تطــوراً ويف مجــاالت عــدة، فأملانيــا  ويُســتخدم يف أكــرث 

وفرنســا وأمــريكا تطبّقــه يف مجــال التوظيــف والتحقيقــات الجنائيــة 

ــه يعتمــد يف مجــال الرتبيــة والتعليــم إلنعــاش  ويف املحاكــم، كــام أن

عمليــة التواصــل بــني فريقــي التعليــم ولفهــم التالميــذ والكشــف عن 

قدراتهــم التعليميــة وأنــواع تفكريهــم كالتفكــري البحثــي أو الرتاكمــي، 

اإلدرايك أو الســطحي أو حتــى التفكــري اإلجــاميل الشــامل مع الكشــف 

عــن بعــض الصعوبــات التعلّميــة واإلضطرابــات النفســية عندهــم.

نبذة تاريخية

الســنني  آالف  قبــل  اليــدوي  بالخــط  اإلهتــامم  مالمــح  ظهــرت 

يف الصــني، ثــم انتقلــت إىل أوروبــا عــرب اإلغريــق يف أثينــا, أمــا 

التاســع  القــرن  كانــت يف  فقــد  العمليــة  العلــم  بدايــات هــذا 

أصــول  وضــع  يف  ســاهموا  الذيــن  الفرنســيني  يــد  عــىل  عــرش 

«كاميلــو اإليطــايل  الطبيــب  أن  إالّ  وقواعــده.  العلــم  هــذا 
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ــاً  ــام 1622 مؤلف ــم ع ــذا العل ــب يف ه ــن كت ــرب أول م ــدي» يُعت بال

بعنــوان «كيــف يحكــم عــىل طبيعــة وســلوك الشــخص مــن خــالل 

ــم  ــأٍب لفراســة الخطــوط. ث ــدي» ب ــذا يلقــب «بال ــد». وله خــط الي

بــدأ هــذا العلــم باإلنتشــار، وأنشــأ املفكــر األملــاين «لودوينــج» عــام 

ــزي  ــامل اإلنكلي ــدر الع ــي. وأص ــة للغرافولوج ــة األملاني 1897 الجمعي

ــام 1927  ــخصية». ويف ع ــط والش ــن «الخ ــرشة ع ــرت دودر» ن «روب

ــي  ــة للغرافولوج ــة األمريكي ــس» الجمعي ــس راي ــرييك «لوي ــأ األم أنش

ــه  ــرتاف ب ــم واإلع ــذا العل ــرب يف ه ــدور األك ــاطها ال ــي كان لنش والت

رســمياً والبــدء بتدريســه كقســم مــن أقســام علــم النفــس يف 

ــامل. ــات يف الع الجامع

الخط هو بصمة العقل

إنطالقـاً مـن أن كل مـا يكتـب عـىل الـورق هـو نتـاج العقـل الباطـن, 

فالغرافولوجـي كعلـم يفرس أدق النبضات الكهربائيـة لأللياف العصبية 

املتدفقة من الدماغ إىل أصابع اليد كاألفكار واملشاعر والحركات املعتمدة 
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يف الكتابــة، ولهــذا فــإن حركــة الكتابــة تكــون تحــت التأثــري املبــارش 

للجهــاز العصبــي املركــزي الــذي يشــمل الدمــاغ واملخيــخ والســائل 

الشــويك. وكل مــا يكتــب عــىل الورقــة يكــون بأمــر مــن املــخ, وعليــه 

ــاً بصمــة الدمــاغ ألنهــا تظهــر كيــف  ــة هــي عملي فــإن هــذه الكتاب

نفكــر، نشــعر ونتــرصف.

وقــد أثبــت هــذا العلــم نجاحــه ودقتــه بنســبة 95 % وطبعــاً يعــود 

ــن شــخص آلخــر.  ــف م ــي تختل ــري الخطــوط الت ــدرة خب هــذا اىل ق

ــذا  ــتخدامات ه ــددت اس ــاح تع ــذا النج ــة وه ــذه الدق ــة ه ونتيج

العلــم فهــو يســتعمل بنســبة 79 % مــن رشكات بريطانيــا يف مجــال 

التوظيــف و80 % يف فرنســا واملانيــا. وهنــاك خطــوط معينــة تُطلــب 

ــذكاء  ــن دالالت ال ــرب م ــري يعت ــط الصغ ــالً الخ ــددة مث ــف مح لوظائ

والقيــادة والتعامــل مــع األرقــام والحقائــق، ووصــوالً اىل الطــب 

الوقــايئ فهــو يعتمــد هــذا العلــم للكشــف عــن العديــد مــن األمــراض 

ــف،  ــى األمل يف األذن واألن ــني وحت ــب والرئت ــون والقل واآلالم يف القول

أمــا يف مجــال العالقــات االنســانية فــإن الغرافولوجــي يُســتخدم 

لفهــم الــذات واإلطــالع عــىل نقــاط الضعــف والقــوة يف الشــخصية.
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ــة يف  ــن األمثل ــة وم ــون والجرمي ــم يف القان ــذا العل ــىس دور ه وال نن

هــذا املجــال:

يعــرّف عــن الزيــادة يف حجــم الخــط والتــي تزيــد عــن 11 ملــم عــىل 

أنهــا حالــة غــري طبيعيــة مــع ميــل اىل العدوانيــة، وقــوة الضغــط مثالً 

ــرف ذات  ــود أح ــام أن وج ــف. ك ــاً إىل العن ــري أيض ــة تش ــىل الورق ع

مثلثــات حــادة دليــٌل عــىل العصبيــة الزائــدة.

وهكــذا ومــن دون أي إتصــال لفظــي يســتطيع املختــص بهــذا 

العلــم كشــف أغلــب جوانــب شــخصية الفــرد صاحــب الكتابــة 

وتحديــد حالتــه النفســية واالنفعاليــة وبعــض اضطراباتــه العاطفيــة 

يســمى  بالغرافولوجــي  ملحــق  علــم  وهنــاك  والجســامنية. 

الغرافوثــريايب Graphotherapy وهــو علــم تعديــل الســلوك عــن 

طريــق تعديــل خــط اليــد ويســتغرق العــالج عــادة 21 يومــاً كمعــدل 

ــطي.  وس

أن  إىل  اإلشــارة  أريــد  الخطــوط  ورمــوز  معــاين  رسد  وقبــل 

اإلنســانية  العالقــات  مجــال  يف  أيضــاً  دخــل  الغرافولوجــي 

مــن يتخــذون  املتطــورة  الــدول  كافــة  يف  مختصــون  فهنــاك 
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 الغرافولوجــي عالجــاً إلصــالح التوتــرات بــني األزواج ويســاعدون مــن 

ــفون  ــم يكش ــاة فه ــك للحي ــن رشي ــث ع ــىل البح ــاط ع ــد اإلرتب يري

عــن مميــزات شــخصية الرشيكــني عــن طريــق عينــات كتابيــة مــن 

ــخصية  ــامتهم الش ــارب يف س ــن التق ــاً م ــا نوع ــدوا فيه ــني ليج الطرف

قــوة  التســامح،  الصــرب،  اللطافــة،  البخــل،  او  كالكــرم  املبدئيــة 

واإلتزان......الــخ الشــخصية 

وهــذا مــا يســّميه املحللــون والخــرباء البحــث عــن التــوازن والتوافــق 

الزوجــي فقــد ال تتناســب ســامتها مــع بعضهــام البعــض.

قواعد تحليل الخط

هنــاك عــدة قواعــد ومعايــري تــدرس أثنــاء تحليــل الخطــوط ومنهــا 

ــىل  ــط ع ــة الضغ ــا، وعملي ــرف ، حجمه ــكال األح ــط، أش ــاه الخ اتج

الورقــة وميــزة التواصــل يف الكتابــة ورسعتهــا وصــوالً اىل شــكل 

النــص عامــة. وكل هــذه املعايــري مــن املفــرتض أنهــا تعكــس صفــات 

ــخصية. ــزات الش وممي
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I .إتجاه الخط

إن دراســة إتجــاه الخــط يعكــس حساســية الفــرد وكيفيــة 

تعاطيــه مــع مــن حولــه.

إذا كان الخط تصاعدياً- 

ــة اىل  ــل باإلضاف ــة يف العم ــىل الحامس ــدل ع ــذا ي فه

القــوة يف اإلرادة والتفــاؤل يف الشــخصية وكل هــذا يف 

جــٍو مــن املــرح والحــب.

إذا كان الخط مرتفعاً بحدة- 

إنتهازيــة  يف ذلــك دليــل عــىل شــخصية وصوليــة 

حدودهــا. يف  ومتجــاوزة 

إذا كان الخط متجهاً بشكل أفقي- 

ففــي هــذا الخــط دليــل عــىل الهــدوء والصفــاء 

اىل  ميــل  مــع  الــذات  عــىل  والســيطرة  الذهنــي 

الالمبــاالة بعــض األحيــان مــع أن صاحــب هــذا الخــط 

هــو إنســان طمــوح ومتفائــل.
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إذا كان الخط منحدراً بشكل تنازيل- 

يف هــذا إشــارة عــىل حالــة مرضيــة وتعــب نفــيس 

مــروراً باإلرتيــاب والتشــاؤم والحــزن والكبــت وصــوالً 

ــي. ــار العصب اىل اإلنهي

باً-  إذا كان الخط ُمحدِّ

هــذا دليــل عــىل أن شــخصية كاتبــه غــري ثابتــة وغــري 

مســتقرة وتحمــل الكثــري مــن التقلبــات.

إذا كان الخط مقّعراً- 

ــا  ــخصية فيه ــري اىل ش ــوط يش ــاه يف الخط ــذا االتج ه

ــري  ــل غ ــردود فع ــوع ب ــن املتب ــف والوه ــض الضع بع

ــد. ــة األم طويل

إذا كان اتجاه الخط فيه التواء وتعّرج- 

أي وجــود خطــوط تتصاعــد وتهبــط فهــي دليــل عــىل 

الليونــة يف الشــخصية والدبلوماســية يف الســلوك ولكــن 

صاحــب هــذا الخــط مييــل أحيانــاً اىل الصالبــة يف 

الترصفــات مــع عــدم االســتقرار النفــيس.
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II .أشكال الحروف

الفــردي  الــذوق  تعكــس  األحــرف  أشــكال  دراســة  إن 

الســلوك. خــالل  مــن  الشــخصية  وخصائــص 

أحرف مخترصة- 

إن الكتابــة بأحــرف مختــرصة تــدل عــىل شــخصية 

محبــة للحيــاة موهوبــة بذهنيــة شــفافة وفيهــا الكثــري 

ــة واملنطــق املتطــور. مــن الدق

أحرف مستقيمة- 

يف هــذه الكتابــة دليــل عــىل شــخصية مســيطرة عــىل 

الــذات مــع اســتقاللية يف التفكــري باإلضافــة اىل نزعــة 

األنانيــة يف حاميــة الــذات دون اإللتفــات اىل مــن حوله 

مــع القليــل مــن الالمبــاالة ملشــاعر اآلخريــن.

أحرف منحنية اىل الجهة اليمنى- 

ــري  ــل الكث ــة تحم ــذه الكتاب ــب ه ــخصية صاح إن ش

مــن اإلنفتــاح الذهنــي مــع ســهولة التكامــل والدمــج 
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اإلجتامعــي. وهــي محّملــة باملشــاعر اإلنســانية بالرغم 

ــا. ــة لديه ــة امللفت مــن حــب اإلطــالع وحــس الفضولي

أحرف منحنية اىل الجهة اليرسى- 

يف هــذه الكتابــة دليــل عــىل مالمح شــخصية مضطربة، 

ــف اإلجتامعــي والنفــيس مــع  لديهــا صعوبــة يف التكيّ

كثــري مــن الشــك والريبــة وعــدم الثقــة باآلخريــن.

 .IIIحجم األحرف 

وهــي دراســة للمســافة بــني ارتفــاع أعىل الســطر أو أســفله. 

ويف هــذا إشــارة اىل أن للخــط مناطــق أعــىل وأســفل ولــكل 

منطقــة خصائــص ومميــزات وهــي تــدل اىل حــد كبــري عــىل 

ــة  ــا تعكــس ثق ــام أنه شــخصية صاحــب هــذه األحــرف ك

الفــرد بنفســه ومقدرتــه عــىل الحــزم يف األمــور, مــع إظهــار 

مواقفــه وطموحاتــه.
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الخط بأحرف كبرية- 

هــذه الخطــوط تظهــر عــادة عنــد األطفــال يف مراحــل 

عمريــة محــددة، وهــي أحيانــاً تــدل عــىل أنانيــة 

ــه. ــن حول ــاه م ــة جــذب انتب ــل ومحاول الطف

أحرف كبرية يصل قياسها اىل 9 ملم- 

ــىل أن  ــه ع ــم بأحرف ــري الحج ــط الكب ــذا الخ ــدل ه ي

صاحبــه شــخص موضوعــي لدرجــة كبــرية وإنــه عمــيل 

النزعــة ويجــذب اإلنتبــاه اىل نفســه عــن طريــق 

ــز  ــج، ويتمي ــدو فخــوراً مبــا ينت ــه. ويب ــه يف عمل إجادت

بخيــال واســع ويعتــرب مــن األشــخاص املهتمــني باملثــل 

ــة. ــور الروحاني ــا وباألم العلي

أحرف أكرب من 9 ملم- 

إجتامعيــة  شــخصية  عــىل  تــدل  الكتابــة  هــذه 
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ــا  ــا بذاته ــاة ولكــن ثقته ــري مــن حــب الحي ــا الكث فيه

زائــدة عــن الحــد الطبيعــي وتصــل اىل حاجــة للفــت 

ــن املتعــارف  ــام اآلخــر. وم ــل للتباهــي أم النظــر ومي

عليــه أن أصحــاب هــذه الشــخصية يكونــون مفرطــي 

الحيويــة، متحمســني جــداً لــكل األمــور ولكــن تنتابهــم 

ــاً مشــاعر الغــرور والعجرفــة والتكــّرب عــىل مــن  أحيان

حولهــم.

أحرف متوسطة الحجم أي بني 5-7 ملم- 

ــل  ــدل هــذه األحــرف عــىل شــخصية يســهل التعام ت

بهــا، وميكــن أن تتكيّــف بســهولة وتتصف باإلنبســاطية 

وبالعالقــات الحميميــة وبالكــرم املــادي امللفــت.

أحرف صغرية الحجم بني 3-5 ملم- 

موضوعـــي شـــخص  األحـــرف  هـــذه  صاحـــب 
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 عمــيل ولكنــه غــري متطــرّف بآرائــه، وذكاؤه حــاد 

ويجيــد التحصيــل العلمــي والرتكيــز وقــادر عــىل 

التحكــم بنفســه، مالحــظ جيــد للتفاصيــل يف األمــور.

أحرف صغرية أكرث من 3 ملم- 

الشــخصيات  ذوي  مــن  الكتابــة  هــذه  اصحــاب 

املتحفظــة، الرزينــة، ولكنهــا إنطوائيــة عميقــة التفكري، 

دقيقــة التحليــل، تحاســب نفســها دامئــاً وهــي أحيانــاً 

شــديدة التعقيــد ذات أفــكار خاطئــة عــن نفســها 

ــية. ــات النفس ــل اىل اإلضطراب ــد تص وق

أحرف متيل اىل األسفل- 

تـــدل كتابـــة هـــذه األحـــرف عـــىل الشـــخصيات 

طبعهـــا يف  العمليـــة  للحيـــاة،  املحبـــة  املرحـــة 
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الحقائــق  عــن  التقــّيص  هــو  يهمهــا  مــا  وأكــرث   

. ومالحقتهــا

أحرف عريضة الحجم- 

ــزة،  ــة ممي ــخصية اجتامعي ــس ش ــرف تعك ــذا أح هك

ــذات. ــزة بال ــة ممي ــع ثق ــرصف م ــرة الت ح

أحرف متالصقة- 

ــة  ــخصيات املنطوي ــن الش ــة م ــذه الكتاب ــاب ه أصح

عــىل ذاتهــا والتــي تعــاين مــن الخــوف الزائــد والحــذر 

ــم مــن املســتقبل. الدائ

وإليكــم بعــض األمثلــة عــن شــكل الحــروف ومــا ترمــز اليــه بحســب 

كيفيــة كتابتهــا، وســتؤخذ أمثلــة األحــرف مــن اللغــة العربيــة كونهــا 

لغتنــا األم.
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حرف الحاء (ح)

إذا كانــت الحــاء مفتوحــة الــرأس: يــدل ذلــك عــىل أن - 

ــة  ــم بطالق ــه قــدرة عــىل التكل ــح ولدي الشــخص منفت

أمــام اآلخريــن.

إذا كان رأس الحــاء مغلقــاً ويأخــذ شــكل املثلــث: - 

ــة. ــىل العصبي ــل ع ــك دلي فذل

إذا كان الحــاء مغلقــاً مــع رأس خــط زائــد مائــل - 

لألســفل: فهــذا دليــل عــىل اإلرصار والعنــاد.

وكل ما ينطبق عىل الحاء يطبق عىل حريف الجيم والخاء.(ج-خ)

حرف السني (س)

إذا كان حــرف الســني مكتوبــاً بثالثــة رؤوس: دّل ذلــك - 

ــريك وإن  ــخص ح ــة ش ــذه الكتاب ــب ه ــىل أن صاح ع

كانــت أنثــى فتتصــف بــأن لديهــا مهــارة يدويــة.
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ــك -  ــدل ذل ــاً: ي ــتقيامً وأفقي ــني مس ــرف الس إذا كان ح

ــية. ــىل شــدة الحساس ع

حرف الشني (ش)

ــىل -  ــاً ع ــق أيض ــني ينطب ــرف الس ــىل ح ــق ع ــا ينطب م

ــالث  ــاط الشــني الث ــق بنق ــام يتعل حــرف الشــني. وفي

إذا وضعــت فــوق الشــني بوضــوح: فــذاك دليــل عــىل 

ــايل. ــز ع ــخص ذو تركي أن الش

ــوح : -  ــث مفت ــت النقــاط عــىل شــكل مثل ــا إذا كان أم

ــة. ــل عــىل العصبي ــك دلي ففــي ذل

حرف الصاد (ص) 

إذا كتــب حــرف الصــاد عــىل شــكل مثلــث: ففــي هــذا - 

مــؤرش عــىل ارتفــاع ضغــط الــدم والعصبية الشــديدة

فصاحبهــا-  دائــرة:  شــكل  عــىل  الصــاد  كتبــت  إذا 
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ــو  ــهولة وه ــه بس ــاّم بداخل ــّرب ع ــوم ال يع ــخص كت ش

ــاعره. ــن مش ــري ع ــح يف التعب ــري رصي ــض وغ غام

وكل مــا قيــل عــن الصــاد ينطبــق عــىل حــرف الضــاد 

(ض)

حرف الطاء (ط)

ــىل أن -  ــك ع ــة: دّل ذل ــاء موصول ــا الط ــت عص إذا كان

ــان ــه بإتق ــز أعامل ــخص ينج الش

: يــدل هــذا عــىل الجــنب -  إذا كان خــط العصــا مفصــوالً

والــرتدد.

إذا كانــت عصــا الطــاء مفصولــة ومتطايــرة: ذاك يــدل - 

عــىل الخيــال الواســع.

وعلينــا االنتبــاه عــىل ســعة حــرف الطــاء فكلــام اتســعت أشــارت إىل 

الكــرم واإلرساف العاطفــي والتواصــل اإلجتامعــي.

وما وصفنا به حرف الطاء ينطبق عىل حرف الظاء (ظ)
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حرف الكاف (ك)

ــن -  ــول م ــكاف أط ــط ال ــي لخ ــرف األفق إذا كان الط

ــك عــىل أن الشــخص يركــز  ــدل ذل الخــط الخلفــي في

ــايض. ــارض وامل ــن الح ــرث م ــتقبل أك ــىل املس ــريه ع تفك

متســاوي -  الــكاف  لحــرف  األفقــي  الخــط  كان  إذا 

الطرفــني ففــي ذلــك دليــل عــىل أن الشــخص متــوازن 

ــاً  ــرب مخطط ــتقبل ويعت ــايض واملس ــني امل ــريه ب يف تفك

ــداً. جي

إذا كان الخــط األفقــي للــكاف أعــىل مــن الخــط - 

العمــودي ومنفصــالً عنــه فهــذا يــدل عىل أن الشــخص 

خيــايل جــداً ويفكــر يف أشــياء ال ميكــن تحقيقهــا 

ــهولة. بس

إذا كان الخــط األفقــي متصــالً بالخــط العمــودي - 

ــز  ــداً وينج ــيل ج ــخص عم ــىل أن الش ــدل ع ــذاك ي ف

ــاح. ــه بنج ــوكل الي ــي ت ــام الت امله

إذا كان الخــط األفقــي متصــالً بالخــط العمــودي- 
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لكنــه مائــل اىل فــوق فيــدل ذلــك عــىل طمــوح عــاٍل 

عنــد الشــخص.

إذا كان الخــط األفقــي منفصــالً عــن الخــط العمــودي - 

فيــدل عــىل أن الشــخص طموحــه عــاٍل ولكنــه ال ينجــز 

مهامــه عــىل أكمــل وجــه.

لكنــه -  بالعمــودي  متصــالً  األفقــي  الخــط  كان  إذا 

طويــل ففــي ذلــك دليــل عــىل الطاقــة العاليــة تصــل 

اىل العدوانيــة املائلــة للعنــف.

إذا كان الخــط األفقــي أعــىل مــن العمــودي ومنحنيــاً - 

عــىل شــكل نصــف دائــرة ومنفصــالً يــدل ذلــك عــىل 

أن الشــخص يتأثــر برسعــة ويتضايــق مــن أقــل األمــور 

املزعجــة وغالبــاً مــا يكــون خائفــاً.

حرف النون (ن)

الحـــرف:-  وســـط  يف  النـــون  نقطـــة  كانـــت  إذا 
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 دّل ذلـــك عـــىل تـــوازن الشـــخص بـــني املـــايض 

الطمـــوح  اىل  باإلضافـــة  واملســـتقبل.  والحـــارض 

الزائـــد. والخيـــال 

إذا كانــت النقطــة مائلــة اىل اليمــني: فيــدل ذلــك عــىل - 

أن الشــخص متفائــل ويتطلــع نحــو املســتقبل.

إذا كانــت النقطــة متجهــة اىل اليســار: فصاحــب هــذه - 

ــو كان  ــى ل ــايض ويتمن ــش يف امل ــخص يعي ــة ش الكتاب

حــارضه كامضيــه.

إذا كانــت النقطــة مرســومة عــىل شــكل دائــرة: ففــي - 

هــذا تعبــري عــن شــخص يحــب املظاهــر كثــرياً وتهمــه 

األناقــة ولكــن عــادة مــا يكــون حساســاً جــداً.

حرف الهاء (هــ)

كالتـــاء-  الكلمـــة  آخـــر  يف  الهـــاء  كتبـــت  إذا 
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 املربوطـــة ربطـــاً محكـــامً: دّل ذلـــك عـــىل ان الشـــخص 

مثـــايل ومتـــوازن ويحـــب الرتتيـــب.

ــداً -  إذا كانــت الهــاء يف آخــر الكلمــة تحمــل خطــاً زائ

مائــالً للحــرف الــذي قبــل الهــاء: فيــدل هــذا عــىل أن 

الشــخص مثــايل لدرجــة زائــدة عــن الحــد الطبيعــي.

ــي -  ــة فف ــري مغلق ــة غ ــر الكلم ــاء يف آخ ــت اله إذا كان

ومــن  آرائــه  يف  متقلّــب  شــخص  اىل  إشــارة  هــذا 

الصعــب اإلعتــامد عليــه.

حرف الياء (ي)

الياء مرسومة دون زيادة: توازن عند الشخص- 

نهاية الياء خط مييل اىل األعىل: شخص متفائل- 

األســفل: -  اىل  ومائــل  مغلــق  خــط  اليــاء  نهايــة 
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شخص كتوم وعنيد ومتشائم.

IV .الضغط عىل الورقة أثناء الكتابة    

ــس  ــة يعك ــاء الكتاب ــة أثن ــىل الورق ــط ع ــة الضغ إن عملي

درجــة قــدرة الفــرد عــىل التــرصّف والنشــاط الــذي يحــرّك 

ــه. ــس ديناميت ــلوكه ويعك س

ميل اىل الضغط بشدة عىل الورقة - 

يف هــذا دليــل عــىل قــوة إرادة وعزميــة، مرتافقــة مــع 

طبــاع حــادة ونضــال دائــم للوصــول اىل املبتغــى. 

تتميــز هــذه الشــخصية املقــّررة بديناميــة متزايــدة مع 

ــان. ــب األحي ــن يف أغل ــذات عــىل اآلخري ــرض لل حــزم وف

ميل اىل الخّفة يف الضغط عىل الورقة- 

شــخصية حساســة جــداً تتعــرض لــألذى مــن أقــل 

تــرصّف ســيّىء يوّجــه إليهــا. ولكنهــا شــخصية محــددة 

ــا. ــه فيه ــق ال متوي ــا بشــكل دقي بخصائصه
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ميل اىل الليونة يف الضغط عىل الورقة- 

ــاً أخــرى  ــاً وترخــي أحيان ــة، تشــد أحيان شــخصية قوي

بالرغــم مــن الهمــوم امللقــاة عليهــا فهــذه الشــخصية 

تتوخــى الحــذر واالنتبــاه بشــكل دائــم كونهــا معرّضــة 

ــا  ــا، ولكنه ــاً عليه ــط إذا كان دامئ ــام الضغ ــار أم لإلنهي

ــة يف التفكــري والســلوك. شــخصية متزن

V .التواصل يف الكتابة

تعكــس ميــزة التواصــل نســبة الحــس املنطقــي لــدى األفراد 

ونشــاط الذهنيــة الخياليــة عندهــم وتُظهــر قدراتهــم عــىل 

متابعــة عمــل مــا.

الكتابة بكلامت أحرفها مرتابطة- 

ــة جــداً وحــس  ــة عالي ــة عــىل ثقاف ــدل هــذه الكتاب ت

منطقــي، وصاحبهــا ذو شــخصية تتميــز بالنشــاط 
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والعملية والذهنية املنطقية اإلستنتاجية.

الكتابة بكلامت أحرفها متجاورة بدون ترابط- 

يتميــز صاحــب هــذه الكتابــة بشــخصية مســتقلّة 

مليئــة باالســتبصار واإلبتــكار يف الذهنيــة املتقدمــة 

ــا. ــل غريه ــذات قب ــري بال ــة والتفك ــة اىل األناني ــع نزع م

الكتابة بكلامت يف مجموعات- 

صاحــب هــذه الكتابــة شــخصية محــددة متوازنــة بــني 

املنطــق والخيــال.

VI .الرسعة يف الكتابة

ــة وهــي عــىل شــكل إختصــارات  ــة يف الكتاب ــر الرسع تُظه

ــه. ــة لدي ــرد ونســبة الحيوي ــة الف ــر دينامي تُظه

كتابة بطيئة (أقل من 100 حرف يف الدقيقة)- 

تعــّرب هــذه الكتابــة عــن رســوم ثقيلــة لألحــرف
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ــة:  ــة يف الكتاب ــدة . وتعكــس هــذه العناي وزخرفــة زائ

الفطنــة واملثابــرة والتأمــل قبــل اإلنجــاز ولكنهــا تحمل 

يف طياتهــا نقصــاً يف الحيويــة وأحيانــاً بعــض الجهــل.

كتابــة رصينــة وهادئــة (بــني 100- 160 حرفــاً يف - 

الدقيقــة)

أحــرف ُمصاغــة برصانــة خصوصــاً يف الرتكيــز عــىل النقاط 

فــوق األحــرف مــع عــدم نســيان أي تفصيــل يف الكتابــة. 

كل هــذه املميــزات يف الكتابــة تعكــس شــخصية رزينــة 

تأخــذ وقتهــا يف اإلنجــاز وهــي تربهــن عــن الهــدوء 

والتعقــل والفطنــة والتيقــظ مــع ســيطرة تامــة عــىل كل 

األمــور.

كتابة رسيعة (بني 160- 200 حرف يف الدقيقة)- 

أن تثبـــت  اختصـــارات  تتضمـــن  الكتابـــة  هـــذه 
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 صاحبهـــا يحمـــل شـــخصية واثقـــة بحيويـــة وقـــدرة 

عـــىل التوجـــه مبـــارشة اىل املفيـــد.

كتابة متعّجلة (أكرث من 200 حرف يف الدقيقة)- 

ــرف  ــع أح ــارات م ــن االختص ــري م ــل الكث ــة تحم كتاب

ــري  ــة وغ ــري منظم ــة وغ ــري دقيق ــكال غ ــة وأش مرتابط

مقــروءة. أمــام هكــذا كتابــة علينــا اإلنتبــاه اىل أن 

ــا  ــة وفيه ــة عصبي ــخصية مضطرب ــل ش ــا يحم صاحبه

الكثــري مــن اإلندفــاع والتوتــر والتهــور. أمــا إذا كانــت 

أشــكال األحــرف محــددة ومقــروءة فهــي تعــّرب عــن 

ذكاء قــادر عــىل إســتيعاب األمــور مــن حولــه وقــدرة 

ــع. ــف بشــكل رسي ــىل التكيّ ع

VII .الشكل العام للنص املكتوب

ــر عــادة مضمــون  ــوب يُظه ــص املكت إن الشــكل العــام للن

ــه. شــخصية كاتب
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نص مكتوب بإتقان كأحرف مطبوعة- 

هكــذا نــص يعكــس نقصــاً يف الشــخصية مــع خضــوع 

تــام للقواعــد والــرشوط املحيطــة.

نص مكتوب بشكل سهل- 

أي عندمــا يحــذف الكاتــب كل األمــور الثانويــة يف 

ــز  ــو إذن يتمي ــر, فه ــه إال الجوه ــرتك من ــص وال ي الن

ــع مســتوى  ــري م بالرصاحــة والوضــوح وســهولة التفك

ــرب  ــن املعــدل الطبيعــي. ويعت ــيل وإدرايك أعــىل م عق

ــور  ــرى األم ــة شــخصاً مخلصــاً ي صاحــب هــذه الكتاب

ــه. ــهل خداع ــوح وال يس بوض

نص مكتوب بشكل معّقد- 

ــة  ــىل الكتاب ــب بعــض الخطــوط ع ــد الكات ــا يزي عندم

ــي  ــارف الت ــة الزخ ــع إضاف ــا،  م ــدة منه ــي ال فائ والت

تعيــق ســهولة القــراءة وهــذا الشــكل مــن الكتابــة يعّرب 

ــدة  ــا ، مصطنعــة، وال فائ ــة بذاته عــن شــخصية معجب

ــا. ــن ترصفاته ــة م منطقي
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نص مكتوب عىل شكل زوايا- 

أشــكال كلــامت النــص صلبــة، حــادة توحــي بالتوتــر، 

فالكاتــب يشــري إىل حامســة مــع عــدم التســاهل 

لــرأي  مخالفــة  نافــرة  بترصفــات  يقــوم  باألمــور، 

املحيطــني بــه.

نص مكتوب بشكل دائري- 

أي عــدم إغــالق األحــرف بشــكل ســليم, يف هــذا دليــل 

ــع  ــاً م ــا وأحيان ــة هــذه الشــخصية ولطافته عــىل ليون

عــدم مبــاالة تصــل بهــذه الشــخصية اىل حــد التكاســل.

نص مكتوب بشكل متصل- 

األحــرف مغلقــة بعنايــة، تــدل عــىل أن صاحبهــا 

يحــاول إظهــار ريبتــه وحــذره وعــدم ثقتــه مبــن 

حولــه، ولحاميــة ذاتــه مــن اآلخريــن يتجــه اىل األنويــة 

واألنانيــة دون اإللتفــات للمحيطــني بــه.
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 .IIIVترتيب النص 

 تعكــس عمليــة ترتيــب النــص مقــدرة الفــرد عــىل كيفيــة 

تنظيــم أفــكاره وأدائــه الذهنــي.

كتابة هوائية- 

نالحــظ مســافات واســعة بــني الكلــامت، وتباعــد بــني 

ــة تخــص  األســطر مــام يســّهل القــراءة. وهــذه الكتاب

األشــخاص املدركــني لحاجاتهــم, األذكيــاء وال ســيام 

ــد. ــور بشــكل جي ــن يســتوعبون األم الذي

كتابة كثيفة- 

والكلــامت  األحــرف  بــني  املســافات  مــن  قليــل 

واألســطر. هكــذا كتابــة تــدل عــىل أن كاتبهــا يكــرث مــن 

ــه حســاس جــداً  ــه حــس تحريــيض ولكن ــرة ولدي الرثث

ــاٍّ ــاً وعاطفي ــح عقلي ومنفت

والخطــوط األحــرف  تعكســه  مــا  أي  ذاتــه  املجــال  ويف  وأخــرياً 
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ــن  ــا م ــد لن ــه ال ب ــرى أن ــرد، ن ــخصية الف ــن ش ــة ع ــة الكتاب وطريق

ــيات  ــن نفس ــن دالالت ع ــه م ــري الي ــا تش ــع وم ــرّق اىل التواقي التط

األشــخاص.

التوقيع ودالالته عىل سامت الشخصية

ــة التــي يرغــب الفــرد بتقدميهــا  ــة الصوري ــع يعتــرب الحامي إن التوقي

لآلخــر. وأحيانــاً يتعــارض هــذا التوقيــع مــع النــص خصوصــاً اذا كان 

ــىل  ــون ع ــع يك ــيام وأن التوقي ــه ال س ــب تعديل ــاّ يصع ــص عفوي الن

عكــس ذلــك فهــو إختيــارٌي وعــن عمــٍد وتصميــم، لهــذا فمــن 

الــرضوري تجّنــب بعــض الرســومات الفاقــدة لإلعتبــار أثنــاء اختيارنــا 

ــع. للتوقي

توقيع غري مقروء- 

دليل عىل التهرّب من املسؤوليات

توقيع صغري- 

دليل عىل الخجل ونقص الثقة

توقيع منحدر- 
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دليل عىل النقص بحب صحبة الرفاق.

توقيع تحته خط- 

دليل عىل اإلرادة الصلبة والشخصية القوية

توقيع عريض- 

دليل عىل الثقة الواضحة بالنفس

توقيع سهل ومقروء- 

دليل عىل النفوذ والقوة الفاعلة

ــاّ  وللمالحظــة يجــب أن يكــون التوقيــع عــىل يســار الصفحــة وقريب

مــن النــص. فــإذا كان بعيــداً عنــه فهــذا يــدل عــىل أن الكاتــب يُظهــر 

ــذا يعكــس  ــداّ جــداّ فه ــع بعي ــا إذا كان التوقي إرادة وإســتقاللية. أم

صعوبــات يف اإلندمــاج والتكامــل االجتامعــي.

ــة  ــل شــخصيتك الحقيقي ــام ، إذا أردت عــدم كشــف تفاصي ويف الخت

أمــام اآلخريــن فعليــك إختيــار طريقتــك يف الكتابــة وانتبــه اىل رســمك 

للحــروف وال تنــَس التوقيــع.
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األلوان ودالالتها النفسية

ــكل  ــي بش ــب، وه ــن كل جان ــا م ــط بن ــامل يحي ــوان ع األل

أســايس مرتبطــة بعنــارص مكونــات الطبيعــة فاألخــرض مــن النبــات ، 

والبنــي مــن الــرتاب، واألزرق مــن املــاء والســامء، واألحمــر مــن النــار، 

واألصفــر مــن الهواء.....ألــخ

ــة  ــراد، فالعالق ــخصية األف ــوان بش ــاط األل ــن ارتب ــرأ ع ــا نق ــرياً م وكث

بــني اللــون املفّضــل عنــد الفــرد ومميــزات شــخصيته واردة جــداً، ألن 

اللــون يفضــح الكثــري مــن ميــول الفــرد ويحــّدد مزاجــه. وقــد أثبــت 

ــة  ــة، والحقيق ــرد الصحي ــة الف ــىل حال ــر ع ــوان تؤث ــامء أن األل العل

ــه لآلخــر  ــا توحي ــاالً عــىل شــخصية اإلنســان مل ــرياً فّع ــوان تأث أّن لألل

ــن  ــىل م ــر ع ــن أث ــه م ــا ترتك ــخصية ومل ــذه الش ــات ه ــن إنعكاس م

ــوان ــم النفــس أّن األل ــا. وأوضــح املختصــون يف مجــال عل ــط بن يحي
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املحيطــة بنــا تؤثــر عــىل تحركاتنــا وعــىل حالتنــا النفســية ورسعــان مــا 

يتحــول هــذا التأثــري علينــا مــن تأثــري نفــيس اىل تأثــري عضــوي مــام 

يجعــل جســم اإلنســان قابــالً لإلصابــة ببعــض اإلضطرابــات الجســدية 

ــون  ــم لل ــكل دائ ــه بش ــرّد تعرّض ــك مبج ــيس وذل ــاس النف ذات األس

معــني.

وتشــكل دراســة األلــوان جانبــاً هامــاً يف التحليــل النفــيس وقــد 

ــا.  ــاً عليه ــة متعارف ــوزاً عاملي ــس رم ــم النف ــدارس عل ــا م أوجــدت له

أمــا عالقــة اللــون بالحيــاة العاطفيــة اإلنفعاليــة فهــي ليســت بحاجــة 

ــا  ــاً، وم ــراد تقريب ــد كل األف ــة عن ــة ملموس ــرب حال ــات وتعت اىل إثب

مــن داع لربهنتهــا كأن تقــول إن األلــوان الزاهيــة تفــرح وتريــح 

ــارزاً  ــكان ب ــوان يف مجــال العــالج النفــيس ف ــا دور األل األعصــاب. أم

حيــث إنهــا دخلــت يف إختبــارات خاصــة بتحليــل الشــخصية ملعرفــة 

اإلضطرابــات النفســية والتوصــل إىل أســبابها ومعالجتهــا. وقــد أجمــع 

ــية  ــداً الرئيس ــوان وتحدي ــة باألل ــىل دالالت خاص ــس ع ــامء النف عل

ــة  ــوان الدافئ ــيتني: األل ــني أساس ــيمها اىل فئت ــّم تقس ــا ت ــا بعدم منه

واأللــوان البــاردة. وعمــل العلــامء عــىل تصنيــف محبــي ومســتخدمي 
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ــوا دالالت  ــر، ووضع ــم الح ــاء الرس ــني أثن ــني الفئت ــن هات ــة م كل فئ

ــيس. ــالج النف ــد الع ــىل صعي ــا ع ــرت نجاحه ــة أظه ــية خاص نفس

األلوان الباردة

األلــوان عنــد  الرمــادي، األســود. تشــري هــذه  األزرق، األخــرض، 

مســتخدميها اىل ســيطرة العقالنيــة عــىل العاطفــة وقــد تصــل بهــم 

هــذه الســيطرة لدرجــة الــربود العاطفــي املرتافــق مــع الحيــاء الزائــد 

وصــوالً اىل اإلنغــالق عــىل الــذات واحتــامل العزلــة عــن العــامل 

ــي. الخارج

ــالً اىل التأمــل واإلســتقاللية  ــوان عنــد أصحابهــا مي وتظهــر هــذه األل

الذاتيــة وقــدرة واضحــة عــىل كبــت العواطــف وقمعهــا. ومــن 

مميــزات هــذه الشــخصية قدرتهــا عــىل الرضــوخ للقواعــد والقوانــني 

ــريان اىل  ــام يش ــادي فه ــود والرم ــا األس ــون األزرق. أم ــداً اللّ وتحدي

ــق. ــوف والقل ــّد والخ الص
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األلوان الدافئة

األحمــر، الربتقــايل، األصفــر والبنفســجي، تشــري هــذه األلــوان اىل أن 

الشــخصيات التــي تســتخدم هــذه األلــوان تتميــز باإلنفتــاح العاطفي 

وســيطرة للحيــاة العاطفيــة واإلنفعاليــة عــىل املجــال الفكــري يرتافــق 

ذلــك مــع البحــث عــن الحيــاة العائليــة املتميــزة بعالقاتهــا.

ولأللــوان الدافئــة دالالت عــىل التوســع يف العالقــات اإلجتامعيــة 

ــكل سالســة  ــات ب ــرة هــذه العالق والتوجــه ببســاطة اىل توســيع دائ

وســهولة. ولكنهــا تلّمــح يف بعــض األحيــان اىل التوتــر واإلثــارة وعــدم 

ــف اإلجتامعــي. ــق التكيّ ــي تعي ــات الت ــط الرغب القــدرة عــىل ضب

وقــد تطــرّق علــامء النفــس اىل طريقــة اســتخدام األلــوان إن بطريقــة 

ــا  ــا ببعضه ــا أو مزجه ــن بعضه ــوان ع ــزل األل ــادي أو ع ــن الع التلوي

البعــض وقدمــوا رشوحــات لــكل هــذه التفاصيــل كقولهــم إن عــزل 

األلــوان يشــري اىل تصلـّـب يف املواقــف وتخــّوف مــن يشء مــا مــع قلــق 

واضــح أّمــا عمليــة املــزج بني األلــوان فله عــدة دالالت فمــن املحتمل
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ــىل  ــدرة ع ــدم الق ــخص وع ــد الش ــة عن ــول متعارض ــري اىل مي أن يش

إتخــاذ القــرارات املناســبة باإلضافــة اىل أن املــزج بــني األلــوان يشــري اىل 

ــل  ــو دلي ــا إذا كان املــزج عشــوائياً فه الغــرية واإلرهــاق الجســدي. أم

ــة.  ــات معين ــة مســيطرة مــع إحســاس بإطــالق رغب عــىل طاقــة نزوي

ــر  ــون األصف ــع اللّ ــي م ــون البن ــزج اللّ ــإن م ــك، ف ــىل ذل ــال ع وكمث

ــرد  ــه، فالف ــوع املواج ــريي للموض ــع تدم ــات ذات طاب ــري اىل رغب يش

مــن ناحيــة يعلــن مــا يرغــب بــه ومــن جهــة أخــرى هــو ميتنــع عــن 

إعــالن مــا ينتابــه وهــو بهــذا يدّمــر املوضــوع ويحتفــظ بــه يف الوقــت 

ذاتــه، ويحقــق بذلــك عمليــة الســيطرة عليــه وهــي رغبــة تنتابــه منــذ 

البدايــة.

مدلوالت رسيعة لأللوان من وجهة نظر علم النفس املريض

اللّون األحمر: يشري اىل امليول العدوانية والكراهية.

ــى  ــني حت ــة والقوان ــام لألنظم ــاع الت ــون األزرق: يشــري اىل اإلنصي اللّ

ــو كانــت قاســية. ل
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ــدة وانفعــال شــديد أمــام  ــون األخــرض: يــدل عــىل حساســية زائ اللّ

ــرة والظــروف الضاغطــة. ــني الجائ القوان

اللّــون األصفــر: يــؤرش اىل رصاع وقلــق وعــدم اســتقرار تجــاه امليــول 

والرغبــات.

اللّــون البنفســجي: مــن وجهــة نظــر علــم النفــس املــريض يدلنــا هــذا 

ــة  ــات عاطفي ــود اضطراب ــىل وج ــون ع الل

وإنفعاليــة.

اللّــون الربتقــايل: يكــون دليــالّ عــىل رغبــات بالســعادة والهــروب مــن 

القلــق والتوتــر.

ــم  ــط عل ــس فق ــوم ولي ــر كل العل ــة نظ ــن وجه ــود: م ــون األس اللّ

األســود  اللــون  يحمــل  املــريض  النفــس 

مــؤرشات اىل الخــوف واإلضطــراب النفــيس 

واإلكتئــاب. والحــزن 

اللّون عالج لألمراض العضوية

اعتمــدت فقــد  النفــيس  العــالج  الغــوص يف مجــال  أردنــا  وإذا 
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بعــض املستشــفيات يف الغــرب عــىل األلــوان ملعالجــة األمــراض 

العضويــة ذات املنشــأ النفــيس وقــد أثبتــت فّعاليــة هــذه الطريقــة 

ــوان تأثــرياً  مــن املتابعــة والعــالج، وذلــك إنطالقــاً مــن مبــدأ أن لألل

عــىل كامــل أجهــزة اإلنســان العصبيــة والهضميــة والتنفســية وحتــى 

ــوان بحســب تأثريهــا  ــون األل ــب األوروبي ــد رتّ ــة. وق ــدورة الدموي ال

األخــرض،  األحمــر،  األزرق،  التــايل:  الشــكل  اإلنســان عــىل  عــىل 

ــر. ــايل واألصف ــواين، الربتق ــجي، األرج البنفس

ــة الناجحــة يف مجــال  ــارات العالجي ــج األبحــاث واإلختب ــت نتائ وكان

ــايل: ــة عــىل الشــكل الت األمــراض العضوي

1 ـ اللّون األزرق

هـــو العـــالج األنجـــح بـــني األلـــوان، فـــاألزرق يســـتخدم 

للتخفيـــف مـــن األمل ويعتـــرب مســـّكناً ومضـــاداً لإللتهـــاب 

ــاع  ــر وارتفـ ــاح ويقـــيض عـــىل التوتـ ــكينة واالنفتـ ــي السـ يعطـ

ضغـــط الـــدم. ويســـاعد اللـــون األزرق الذيـــن يعانـــون مـــن 

األرق والعصبيـــة فيعطيهـــم اإلســـرتخاء ويســـاعدهم عـــىل
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 اســرتجاع الحيويــة املفقــودة. فلــألزرق تأثــري عــىل عمــل القلــب 

والرئتــني ويســاعد مــرىض الربــو، وملــن يعانــون مــن آالم يف الرأس 

ــيلة  ــد كوس ــو يعتم ــون األزرق. وه ــوء للّ ــم إالّ اللج ــام عليه ف

عــالج لألطفــال ذوي الحركــة الزائــدة.

ولكــن للنصيحــة، عــىل أصحــاب األعصــاب الهادئــة اإلبتعــاد 

عــن هــذا اللــون ألنــه ســوف ينقــص مــن طاقاتهــم وحيويتهــم 

ــاط. ــن النش ــم ع ويعيقه

ــا األزرق النيــيل فهــو يســاعد عــىل الرضــا بالحالــة الجســدية  أّم

واالســتقرار الصحــي مــام يوصــل اىل إحــرتام الــذات.

2 ـ اللّون األحمر 

ـــة  ـــم للحرك ـــة الجس ـــوي لتهيئ ـــع ق ـــر كداف ـــون األحم ـــد الل يعتم

ويعـــزز عمليـــة الشـــهيق وهـــو ينشـــط الـــدورة الدمويـــة 

ــىل  ــر عـ ــون األحمـ ــر اللـ ــاً يؤثـ ــدم، صحيـ ــق الـ ــوي تدفـ ويقـ

املثانـــة. عمـــل  وينشـــط  التناســـلية  واألعضـــاء  الحـــروق 
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ــة  ــن رسع ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــه األش ــذر من ــب أن يح يج

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــىل إرتف ــاعد ع ــو يس ــال فه اإلنفع

ــن  ــاالت الوه ــالج ح ــد يف ع ــو يفي ــواين: فه ــر األرج ــا األحم أم

الجســدي والكآبــة وامللــل، ويعتمــد إلســتعادة التــوازن يف الجســم 

ــة. خصوصــاً بعــد اإلنتكاســة املرضي

3 ـ اللّون األخرض

ــوازن ويســاعدنا  ــا الســكينة والت ــون يف إعطائن يســاهم هــذا الل

وعــدم  القلــق  حــاالت  يف  يعتمــد  وكعــالج  التكيّــف.  عــىل 

اإلســتقرار النفــيس، فهــو ينمــي اإلنســجام والتكيّــف مــع الــذات، 

محّفــز لجهــاز املناعــة مــع أنــه يف بعــض األحيــان يــّرسع نبضــات 

القلــب ويؤثــر يف الكبــد واملــرارة. يعتمــد كعــالج للجهــاز العصبي 

ــوازن اىل الجســم ويســكن آالم املعــدة الناتجــة عــن  ــد الت ويعي

ــة. ــات العصبي اإلضطراب
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4 ـ اللّون البنفسجي

لــون الثبــات والتــوازن فهــو ميــازج بــني األزرق وحالــة اإلســرتخاء 

املســتمدة منــه وبــني طاقــة األحمــر وحالــة التحفيــز املســتمدة 

منــه، هــذا اللــون يرتقــي باإلنســان اىل الروحانيــات وهــو يحفــز 

ــي  ــام يضف ــاغ م ــراز يف الدم ــىل اإلف ــة ع ــدة الصنوبري ــل الغ عم

ــارب  ــه ويح ــن معنويات ــع م ــرد ويرف ــية الف ــىل نفس ــدوءاً ع ه

الخــوف والهــوس. صحيــاً يعتمــد ملحاربــة اإلنفعــاالت العصبيــة 

ــة  ــة تنقي ــال وعملي ــة الطح ــىل وظيف ــر ع ــو يؤث ــديدة وه الش

الــدم.

5 ـ اللّون الربتقايل

يدفـــع هـــذا اللـــون اىل النظـــرة اإليجابيـــة يف الحيـــاة ويعتمـــد 

كعـــالج ضـــد اإلكتئـــاب وهـــو يرمـــز اىل دفء األحاســـيس 

ــة اىل  ــد الحيويـ ــباب ويعيـ ــدد الشـ ــاط ويجـ ــع اىل النشـ ويدفـ

الجســـم باإلضافـــة اىل أنـــه يحّســـن عمليـــة الهضـــم وينشـــط 

ــاق  ــن اإلرهـ ــون مـ ــن يعانـ ــه ملـ ــح بـ ــيس. ينصـ ــاز التنفـ الجهـ

ــؤدي يف ــاس. يـ ــة النعـ ــد ملقاومـ ــون يعتمـ ــو لـ ــل وهـ يف العمـ
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بعض األحيان اىل إرتفاع ضغط الدم.

6 ـ اللّون األصفر

يرمــز هــذا اللــون اىل الــذكاء والفطنــة والعمليــات الفكريــة لهــذا 

فهــو يعتمــد كعــالج يف حــاالت الخمــول العقــيل وضعــف الرتكيــز 

ــاز  ــط الجه ــل. ينش ــىل التخيّ ــدرة ع ــة الق ــىل تقوي ــاعد ع ويس

ــر يف  ــل ويؤث ــالج داء املفاص ــاعد يف ع ــيل ويس ــي والعض العصب

الطحــال والكبــد والبنكريــاس لــه دور يف عمــل الغــدة الدرقيــة. 

ــكل مــن يعانــون  يعتمــد األصفــر يف عــالج الصــداع النصفــي ول

مــن اإلكتئــاب والتشــاؤم.

7 ـ اللّون األبيض

يعتمــد األبيــض يف تهدئــة أعضــاء الجســم وخصوصــاً جهــاز 

ــة. ــاء الغليظ ــني واألمع ــة الرئت ــىل تقوي ــض ع ــل األبي ــة. ويعم املناع
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8 ـ اللّون األسود

ــل الجســم وأعضــاءه ويبعــث عــىل  ــون يظل ــاً إن هــذا الل صحي

ــاس. النع

ــف  ــادي للتخفي ــون البنفســجي واألرجــواين والرم ــد اللّ وأخــرياً يعتم

ــة للطعــام. مــن القابلي
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نحن واأللوان

بالنســبة لعالقاتنــا مــع األلــوان وتفاعلنــا تجاههــا فهــو أمــر 

، يكشــف الكثــري مــن أرسارنــا، فاأللــوان تفضــح ميولنــا ورغباتنــا  مســلٍّ

وتوحــي بحاجاتنــا مــن املحيطــني بنــا، وهــي تشــري اىل ســامت معينــة 

يف تركيبــة شــخصياتنا، تســرّينا يف تحركاتنــا وســلوكياتنا تجــاه اآلخريــن. 

وإليكــم املدلــوالت النفســية لــكل لــون وتفاصيــل مــا يوحــي بــه لكل 

ــخصياتكم  ــم أرسار ش ــوان، أي اليك ــن األل ــاً ع ــه دون ــخصية تفضل ش

وســامتكم النفســية بحســب األلــوان التــي تفضلونهــا:

األحمر

ــه  ــن يفضلونـ ــخاص الذيـ ــع األشـ ــة، يتمتـ ــة والحيويـ ــون الطاقـ لـ

يهتمـــون الشـــديدة  والحساســـية  والديناميكيـــة  بالنشـــاط 
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بالجوانــب الحســية مــن الحيــاة. هــو لــون الطمــوح ويســاعد 

ــي  ــه يوح ــربد كون ــن ال ــف م ــلبية. يخف ــكار الس ــاز األف ــىل اجتي ع

بالــدفء. أصحــاب هــذا اللــون أشــخاص يتصفــون بالحــزم والدافعيــة 

ــن  ــون اآلخري ــرأة ، يحب ــزون بالج ــجعان يتمي ــاء، ش ــة، أقوي والحيوي

ولكنهــم شــديدو الحساســية. لديهــم شــهية للحيــاة يحبــون كل يــوم 

ــرح. ــة بف ــاعتهم اآلني ــون س ــون يعيش ــد، متحمس جدي

األزرق

أصحــاب هــذا اللــون مــن الشــخصيات الحــادة، الجديــة، املحافظــة 

والحساســة ، يحبــون الحيــاة بهــدوء مييلــون اىل ســيطرة العقــل 

عــىل العاطفــة مــام يدفعهــم اىل اإلبــداع. نفــوس هــؤالء األشــخاص 

حساســة جــداً أحيانــاً يأخــذون قــرارات غــري صائبــة أثنــاء بحثهــم عاّم 

يرغبــون . وأكــرث مــا يهمهــم يف الحيــاة اإلخــالص، الرصاحــة والصــدق. 

ــات  ــون اىل الصداق ــم، مييل ــون به ــن ويهتم ــّدرون مشــاعر اآلخري يق

الدامئــة، يحبــون الحيــاة الهادئــة اللطيفــة، لديهــم قــوة غــري عادية يف
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شخصياتهم ويتميزون أغلب األحيان بهدوء األعصاب.

األزرق الرتكوازي

ــدوء  ــمون باله ــون يتّس ــذا الل ــاب ه ــداع، أصح ــّدد واإلب ــون التج ل

واملجهــود الفكــري وينجحــون يف التواصــل اإلجتامعــي.

األزرق الغامق

ــاس،  ــاعدة الن ــون مس ــن يحب ــون اىل التديّ ــذا الل ــاب ه ــل أصح ميي

شــعارهم يف الحيــاة الهــدوء، يشــعرونك بالراحــة وأنــت معهــم، فهــم 

لطفــاء وتهمهــم مشــاعر اآلخريــن ينقلــون اليــك الهــدوء واإلحســاس 

املريــح.

األخرض

اللـــون شـــخص متســـامح، متفّهـــم وواضـــح،  صاحـــب هـــذا 

فهـــو  وطموحـــه  وبســـاطته  لوضوحـــه  بـــه  الوثـــوق  ميكننـــا 

ــخص ــن، شـ ــة اآلخريـ ــب خدمـ ــاة ويحـ ــالق يف الحيـ ــب اإلنطـ يحـ
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ـــك بالراحـــة،  ـــه اللطيفـــة توحـــي ل ـــل اىل الهـــدوء وطبيعت عاطفـــي ميي

واإلســـرتخاء مـــام يســـاعدك عـــىل التواصـــل الســـليم. مرهـــف الحـــس، 

محـــب للحركـــة ودقيـــق يف العمـــل، إذا واجهتـــه مشـــكلة يحلّهـــا 

ـــرصاخ. ـــف وال ـــأ اىل العن ـــدوء وال يلج به

ــة يف العمــل، يســري بخطــى  ــل واالنتاجي ــه الصــرب الطوي مــن مميزات

بطيئــة لتحقيــق غاياتــه ولكــن خطــاه تكــون ثابتــة لتوصلــه اىل 

ــكاره  ــه أف ــور بنفس ــيط، فخ ــي، نش ــه إجتامع ــف بأن ــه. يتّص أهداف

منوذجيــة عــن الحيــاة. يوصــل لــك الــرسور والســعادة والســالم 

ــيس. النف

األصفر

ــة  ــه بالحيويـ ــحن صاحبـ ــاؤل يشـ ــة والتفـ ــة واملثاليـ ــون الحكمـ لـ

والقـــدرة عـــىل اإلبـــداع ويشـــعرنا مـــن حولـــه بالنجـــاح والفـــرح. 

يعتـــرب األصفـــر لـــون الـــذكاء والنشـــاط الذهنـــي العقـــالين الـــذي 

يســـاعد عـــىل اتخـــاذ القـــرارات واألحـــكام الصائبـــة. ينقـــل الينـــا 

والتنظيـــم  الجديـــدة  األفـــكار  بالنفـــس واإليجابيـــة يف  الثقـــة 

عمـــيل، إنســـان  اللـــون،  هـــذا  صاحـــب  الســـليم.  الفكـــري 
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ــب  ــه يح ــل، لكن ــايل، متفائ ــالق، مث ــرح واإلنط ــاز بامل ــي ميت موضوع

لفــت اإلنتبــاه. هــو حيــوي مبــدع لألفــكار الجديــدة، يحــب التغيــري 

والتنقــل مــن مــكان آلخــر ســعياً وراء وجــوه جديــدة، يحــب الخــوض 

ــة. يف املشــاريع العملي

الربتقايل

صاحــب هــذا اللــون، شــخصية إجتامعيــة مــن الدرجــة األوىل، 

محبوبــة مــن الجميــع ، بشوشــة ومبتهجــة، تصــل برسعــة اىل قلــوب 

ــة  اآلخريــن وتزيــل عنهــم الهمــوم. تشــعرك هــذه الشــخصية بالخّف

والحيــاة الســعيدة. مــن مميــزات أصحــاب هــذا اللون أنهــم ودودون، 

مســاملون، معتــزون بأنفســهم، معنوياتهــم مرتفعــة، عقلهــم نشــيط، 

يحبــون التجــّدد الدائــم يف الحيــاة.

البنفسجي

لهــذا والتمييــز،  والفخامــة  العظمــة  لــون  اللــون  هــذا  يعتــرب 
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يتّصــف أصحابــه بالشــخصية الصعبــة البعيــدة عــن املرونــة ثقتهــم 

بأنفســهم عاليــة جــداً ويعتــربون أنفســهم مختلفــني عــن اآلخريــن، 

يتميــزون بالخيــال الخــالّق واملبتكر مبدعــون يف أفكارهم وحساســون 

ــون  ــم يعمل ــهم وخياله ــرب حدس ــن ع ــع اآلخري ــون م ــداً، يتواصل ج

دامئــاً عــىل تنشــيط أحاسيســهم يف التعامــل مــع مــن حولهــم.

الزهري

ــون  ــذا الل ــاب ه ــة، أصح ــة واألنوث ــة والعذوب ــرح والطفول ــون امل ل

ــك  ــون عن ــة ويخفف ــب والحامي ــن الح ــيشء م ــعرونك ب ــاء يش لطف

ــة ولكنهــم بالرغــم مــن كل  ــك بغــري أناني الشــعور بالوحــدة، يحبون

ــم  ــوة اإلرادة لكنه ــرون لق ــم يفتق ــة كونه ــن بالثق هــذا غــري جديري

ــم. ــم وعذوبته ــك بلطفه يجذبون

البّني

متامســـكة  صلبـــة  بشـــخصية  يتميـــز  اللـــون  هـــذا  صاحـــب 
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وحازمــة فيهــا مــن القــوة والهــدوء يف الوقــت ذاتــه، مــا يلفــت نظرك، 

يقــوم بعملــه عــىل أكمــل وجــه، فهــو مجتهــد ومثابــر، لكنــه مــادي 

وأنــاين وميّــال للتفتيــش عــن عيــوب الغــري. لديــه ذوق خــاص، 

يتّصــف بالصــرب وتحّمــل املصائــب بصــدر رحــب ال ييــأس وال تجذبــه 

التفاهــات ، يوحــي لــك باإلســتقرار والثبــات ويعطيــك الشــعور 

ــان. باألم

األبيض

لــون الحاميــة والســالم واإلرتيــاح يرمــز اىل الــرتف، أصحابــه مييلــون 

اىل اســتحواذ إعجــاب اآلخريــن، هــم قريبــون لألمانــة والثقــة ألنهــم 

يتميــزون بالوضــوح والعقالنيــة واإلتــزان الفكــري. يجذبونــك بلطفهم 

وعذوبتهــم، لهــذا هــم محبوبــون يهــوون الصداقــات املتعــددة، 

يعطونــك شــعوراً بالحريــة والتواصــل مــع اآلخريــن لكنهــم يوحــون 

ــاً بالــربودة العاطفيــة واإلنعزاليــة. أحيان
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األسود

لــون الغمــوض والتشــاؤم، يرمــز للتقاليــد وللحــزن. إن محبــي هــذا 

اللــون يتميــزون بشــخصية غامضــة ال محــل للتفــاؤل منهــا: صامتــون 

أغلــب األحيــان يحمــون أنفســهم بصمتهــم هــذا مــن التغيــري، 

يرغبــون بالتحكــم باألوضــاع يعتــربون مــن األشــخاص الناضجــني 

ــم  ــراً لغموضه ــاء نظ ــىل أصدق ــتحوذون ع ــم ال يس ــاء ولكنه واألقوي

ــان. ــب األحي ــم أغل وانطوائه

الرمادي

أصحــاب اللــون الرمــادي شــخصيات متحفظــة شــديدة الحــذر 

تتصــف بالنقــد الــالذع، حريصــة عــىل عــدم التــورط بــأي يشء يوصــل 

ــتقاللية  ــة واإلس ــة الذاتي ــخاص باملراقب ــؤالء األش ــز ه ــة، يتمي للمالم

ــن املســؤوليات. ــرّب م ــزام والته ــدم اإللت ــع ع ــن م ولك
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املرأة واأللوان

ــال عــىل الحالــة املزاجيــة  تؤثــر األلــوان بشــكل قــوي وفّع

ــر  ــا ال تؤث ــي أنه ــذا ال يعن ــل. ه ــن الرج ــرث م ــرأة أك ــية للم والنفس

ــرأة  ــوع أّن للم ــا يف املوض ــن كل م ــاً، ولك ــل أيض ــزاج الرج ــىل م ع

دامئــاً الحصــة األكــرب يف كل موضــوع إجتامعــي كونهــا أكــرث حساســية 

وانفعــاالً وحتــى أكــرث فضــوالً مــن الرجــل يف هــذه املجــاالت. ولهــذا 

فقــد إجتهــد علــامء النفــس واإلجتــامع يف دراســة األلــوان وتأثريهــا 

عــىل نفســية املــرأة وعالقاتهــا بأرستهــا وباألشــخاص املحيطــني بهــا يف 

ــي  ــة الت ــريات البيولوجي ــار التغي ــن بعــني اإلعتب ــا آخذي مجــال عمله

تطــرأ عــىل حيــاة املــرأة ومــا لهــا مــن تأثــريات أيضــاً تظهرهــا األنثــى 

مــن خــالل األلــوان.

وكانـــت دراســـة د. مـــاكالود أكـــرث الدراســـات طرافـــة والتـــي
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اســتمرت عــدة ســنوات عاشــها د. مــاكالود محاطــاً بالنســاء يــدرس 

خاللهــا تأثــري األلــوان ســلباً وإيجابــاً عــىل هــذه الشــخصيات األنثويــة 

وقــد اســتنتج أن الســيدات ال يخــرتن ألــوان ثيابهــن بشــكل عشــوايئ 

إمنــا هــّن ينســقن هــذه األلــوان ألهــداف نفســية غــري واعيــة ولكــن 

ــع  ــع شــخصياتهّن وينســجم م ــباً م ــار متناس ــون اإلختي ــد يك بالتأكي

أمزجتهــن. وقــد توصــل د. مــاكالود بعــد عــدة ســنوات اىل معرفــة 

ــيات  ــري نفس ــتطاع تفس ــوان واس ــن األل ــون م ــه كل ل ــز الي ــا يرم م

األشــخاص وطبائعهــم مــن خــالل األلــوان املفضلــة عندهــم. وتوجــه 

يف دراســته اىل الســيدات بشــكل مفّصــل إلعالمهــن باأللــوان املناســبة 

بحســب مواقفهــن مــع اآلخريــن وكانــت اســتنتاجاته عــىل الشــكل 

التــايل:

األحمــر: إذا ارتديــت اللــون األحمــر فأنــت ســيدة مندفعــة، عاطفيــة، 

مكافحــة، طموحــة ونشــيطة تحبــني روح املجازفــة، 

تحاولــني املســتحيل للوصــول اىل مــا تريديــن. وإىل جانب 

كل هــذا فأنــِت إنســانة قاســية ويف الحــب تحاولــني 

ــك. ــوب ملــن حول ــم القل تحطي
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ــع  ــة شــاعرية تُصدمــني بالواق ــت خيالي ــوردي: فأن ــا يف األحمــر ال أم

ــك. ــم آمال فتتحطّ

األزرق: أمــام األزرق أنــِت قليلــة الثبــات متغــرية اآلراء ولكنــك 

ــاة  ــني الحي ــوادث، تواجه ــر بالح ــرية التأث ــة وكث مطواع

ــا. ــا ومرّه بحلوه

ــة.  ــة ومخلص ــة حامل ــِت عاطفي ــون أن ــذا الل ــيل: يف ه األزرق الكح

تثقــني يف كل مــن حولــك كل الثقــة، ولكــن 

إحــذري أن ثقتــك أحيانــاً تكــون يف غــري 

ــا. محله

األخــرض: أنــِت يف األخــرض متفائلــة إىل أبعــد حــدود التفــاؤل، 

طموحــة ال ترضــني بالقليــل تحاولــني اإلســتزادة دامئــاً 

مــن كل يشء.

الربتقــايل: أنــِت هادئــة البــال مرتاحــة الضمــري تعرفــني كيــف تخلقــني 

الســعادة وتحافظــني عليها.

األصفــر: فضوليــة، غريبــة األطــوار تحبــني التغيــري والتقلّــب وأحيانــاً 

تبديــن متصوفــة.
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ــيتك  ــة وحساس ــة وحساس ــِت عصبي ــون أن ــذا الل ــجي: يف ه البنفس

ليــس لهــا حــدود، تحاولــني الهــروب مــن الحيــاة 

العمليــة إىل األحــالم وتشــعرين بالغــرية أحيانــاً.

األبيــض: أنــِت يف األبيــض متكــربة وصعبــة املــراس ولكنــك مخلصــة 

وال تحبــني التدخــل فيــام ال يعنيــِك.

األســود: لــون الغمــوض، وأنــِت فيــه منطويــة عــىل نفســك وخياليــة 

ومــن الصعــب تفّهمــك برسعــة ، ال تثقــني بأحــد وكثــرياً 

مــا تســببني املــآيس مــن حولــك.
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اللون رسالة لآلخر

ثبــت علميــاً أن للـّـون تأثــرياً عــىل األشــخاص املحيطــني بنــا، 

ــه أيضــاً يوصــل  ــو حكــامً يكشــف عــن ســامت شــخصياتنا ولكن فه

رســالة غــري شــفوية إىل مــن نتعاطــى معهــم، ولهــذا نحــن نســتطيع 

ــه دون جهــد الــكالم  ــه أو مــا نريــد إيصال التعبــري عــاّم نرغــب بقول

وبواســطة األلــوان التــي نرتديهــا إذا اجتمعنــا بهــم. وســأعرض لكــم 

بعــض الرســائل التــي توصلهــا األلــوان إىل مــن حولكــم دون علمكــم 

بهــذا وعليكــم مــن اآلن وصاعــداً توخــي الحــذر يف اختيــار األلــوان يف 

مالبســكم أثنــاء إجتامعاتكــم العمليــة أو لقاءاتكــم العاطفيــة فهــي 

أحيانــاً توصــل مــا ال تريــدون إيصالــه وأنــِت يــا ســيديت راقبــي جيــداً 

ــكل  ــر بش ــك اآلخ ــك يك ال يفهم ــوان يف مالبس ــن أل ــقينه م ــا تس م

خاطــئ.
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ــة  ــداءه لتمضي ــم إرت ــة عليك ــي والفخام ــاز بالرق ــون ميت ــود: ل األس

ــار. ــط أنظ ــم مح ــو يجعلك ــة فه ــية مختلف أمس

األحمــر: مينحكــم إحساســاً بالــدفء ويخلصكــم مــن الرتابــة. ارتــدوه 

عنــد شــعوركم   بانخفــاض الطاقــة بداخلكــم فيزيدكــم 

ــن  ــعد م ــام يس ــة، م ــة يف الحرك ــباباً ورسع ــة وش حيوي

حولكــم.

الربتقــايل: يعــّدل مزاجكــم ويعطيكــم شــعوراً بالرضــا والســعادة 

ــم. ــن معك ــة مل ــل الراح ــس وتنتق ــة بالنف ــد الثق ويزي

ــق  ــاب والقل ــب األعص ــعرون بتع ــم تش ــبكم إذا كنت ــرض: يناس األخ

ــاس  ــن اإلحس ــر وم ــدة التوت ــن ح ــف م ــو يخف فه

ــان. ــم باألم ــن معك ــعر م ــاق ويش باإلره

الرتكواز: أنت شخص ماهر يف التواصل والتفاهم اإلجتامعي.

األبيض: يظهركم مبظهر الطيبة والرباءة.
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الــوردي: لــون مثــري لإلنتبــاه ومحفــز للمشــاعر يُعتمــد لجــذب إنتبــاه 

اآلخــر ويزيــد اإلرتبــاط العاطفي.

األزرق: للقول بأنك ترغب بالراحة واإلسرتخاء.

ارتديــه عندمــا ترغــب برؤيــة األمــور بصفــاء فكــري  األصفــر: 

وواقعيــة.

البنفسجي: الهدوء وللقول إّن مزاجك مرتاح.

الرمادي: يوحي بالفتور والربودة يف العالقات.

ويف املجــال ذاتــه عمــل إختصاصيــو الدعايــة واإلعــالن عــىل دراســة 

األلــوان املؤثــرة عــىل األفــراد يف لفــت أنظارهــم. وكان للّــون األحمــر 

التأثــري األكــرب، يليــه األخــرض ثــم الربتقــايل. وتوســع العلــامء النفس يف 

مجــال األلــوان لتحديــد مــا يجــب اســتخدامه منهــا يف أثــاث البيــوت 

ــار ســلبية  ــن آث ــوان م ــذه األل ــا له ــة مل واملطاعــم واملحــالت التجاري

ــة.  ــاً لفــرتات طويل ــة عــىل تواجــد اإلنســان ضمنهــا وأحيان أو إيجابي

وكانــت الدراســات ترتكــز عــىل األلــوان التاليــة وتــم إســتنتاج مــا يــيل:
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األخــرض: هــو يصلــح لواجهــات املحــالت التجاريــة ويف املنــازل 

يســتخدم األخــرض لغــرف النــوم فهــو يــؤدي إىل 

ــل  ــىل غس ــاعد ع ــيل ويس ــي والعض ــرتخاء الذهن اإلس

ــق. ــالل دقائ ــل خ ــوم كام ــب ي متاع

األحمــر: يصلــح لغــرف الدراســة ومحــالت التســلية واأللعــاب فهــو 

لــون مــرشق يبعــث عــىل البهجــة ويزيــد مــن الحيويــة 

ــه الجهــاز العصبــي. والنشــاط. وينبّ

ــوس  ــات غــرف الجل ــخ وأرضي الربتقــايل: يســتخدم للمطاعــم واملطاب

والطعــام.  فهــو مــن األلــوان الدافئــة التــي تســاعد 

عــىل الشــهية وتســّهل عمليــة الهضــم.

األزرق:    يصلــح للمحــالت التجاريــة التــي تتضمــن حــرارة فهــو لــون 

بــارد يقلــل مــن حــاالت التهيّــج والحــرارة ويخفــف 

مــن ضغــط الــدم إليحائــه بالــربودة.

دراســـة وأطـــرف  أجمـــل  إليكـــم  وللختـــام  وأخـــرياً   
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يف مجــال األلــوان وأساســها الصــني حيــث تعتقــد النســاء الصينيــات 

أن لــكل لــون مــن ألــوان الثيــاب التــي يرتدينهــا تأثــرياً خاصــاً يف نفس 

الرجــل وكان اإلســتنتاج عــىل هــذا النحــو:

األزرق: يوحي بالربودة ولكنه يُسحر الرجل.

األحمر: يعطي النشاط والحيوية ويثري الرجل.

األخرض: يوحي باإلعتدال والتواضع ويخدع الرجل.

البنفسجي: لون ثقيل ولكنه يوحي باألحالم مام يزعج الرجل.

األبيــض: مينــح الفــرح والســالم والطأمنينــة والصفــاء ويســتعبد 

الرجــل.

األســود: يوحــي بالتشــاؤم والحــزن ولكنــه مينــح املــرأة الثبــات 

ويخضــع الرجــل.

األصفر: خفيف ويوحي بالتقلب وال يحبه الرجل.

الربتقايل: يوحي بالدفء والحرارة ويعجب الرجل.

األرجواين: يوحي بالعظمة ويدفع الرجل إىل الهروب.
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الرمادي: يقلق مام يحزن الرجل.

لهــذا كلــه إحــذرن أيتهــا الســيدات مــن ألوانكــن إذا أردتــّن املحافظة 

عــىل عالقاتكــّن األرسيــة، واعملــن بالقول الشــائع:

ــت  ــة وإالّ كان ــر معين ــذ مبقادي ــب أن تؤخ ــري يج ــوان كالعقاق « األل

ــة». ــا وخيم عواقبه
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فراسة الوجوه

أو

الفيزيونومي

Physionomie

ــه  ــل الوجــه كــام خلقــه الل ــدرس تفاصي ــم ي فراســة الوجــه هــو عل

ــك  ــه وذل ــذا الوج ــا ه ــو عليه ــي ينم ــة الت ــورة والهيئ ــاىل أي الص تع

ــخصية. ــص الش ــة خصائ ملعرف

ــاول  ــي تح ــل الت ــات التجمي ــن عملي ــم م ــة وبالرغ ــا الحالي يف أيامن

تغيــري معــامل الوجــوه مــا زال هــذا العلــم مســتمراً ألنــه يعتمــد عــىل 

ــل تغيريهــا. ــات التجمي ــل ال تســتطيع أيٌّ مــن عملي تفاصي

ــني  ــي العين ــة وتجويف ــكل الجمجم ــىل ش ــد ع ــي يعتم فالفيزيونوم
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واألنــف، شــكل األذنــني ، حجــم عظــام الفــك بالنســبة للــرأس، 

ــل  ــت غــري قاب ــه ثاب ــه. وكل هــذا مفــرتض أن ــم وحجم ومدخــل الف

ــات  ــل دور عملي ــة. ولع ــخصية عام ــح الش ــدد مالم ــل ويح للتعدي

التجميــل يقتــرص عــىل تغيــري يف شــكل الحواجــب والشــفاه والخــدود 

وبعــض تقاطيــع الوجــه، أّمــا التفاصيــل املحــددة التــي يطالهــا هــذا 

ــة. ــم فهــي ثابت العل

والفراســة ال تقــرأ فقــط املالمــح يف الوجــه بــل تطــال أيضــاً التعبــريات 

املالمــح  هــذه  يف  والعقليــة  والشــعورية  النفســية  األحــوال  يف 

ــد  ــل ق ــا. ولنســلم جــدالً أن التجمي ــا عــىل شــخصية حامله ودالالته

غــرّي يف تفاصيــل الوجــه، هــذا يعنــي أن مالمــح الشــخصية قــد 

تغــرّيت بشــكل شــديد وقــد يؤثــر هــذا عــىل الطّبــاع، ومــن املحتمــل 

أن تكــون الخصائــص الجديــدة التــي اســتحدثت غــري متناســبة مــع 

ــخصية. الش

لهــذا إىل مــن يعتمــدون عــىل عمليــات التجميــل نقــول إن التواصــل 

مــع النــاس ال يكــون عــرب الوجــه فقــط وإمنــا عــرب الطّبــاع والخصائــص 

التــي نحملهــا وراءه.
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تاريخية الفراسة

الفراســة علــم عــريب األصــل، وكلمــة تفــرّس يف الــيشء معناهــا نظــر 

إليــه وثبّــت نظــره فيــه، وهــذه الكلمــة تعــود بارتباطهــا بالخيــل عند 

العــرب وإحــكام ركوبهــا، فالفــارس يف ركــوب الخيــل أي مــن اســتطاع 

ــه نتيجــة  ــرأي أي مــن نجــح برأي إمتطاءهــا بإجــادة، والفــارس يف ال

علمــه باألمــور.

ــة  ــاع الباطني ــالق والطّب ــىل األخ ــتدالل ع ــوه أي اإلس ــة الوج وفراس

مــن خــالل أحــوال الوجــه الظاهــرة أي معرفــة أحــوال النــاس دون 

ــم. ــن خــالل النظــر إليه ــم فقــط م ــارش به اإلتصــال املب

  Physionomie ــي ــم الفيزيونومـ ــم إسـ ــذا العلـ ــىل هـ ــق عـ ويُطلـ

 (physio)  : شـــقان  الكلمـــة  هـــذه  ويف    Physiognomy أو 

أي حكـــامً  أو  تفســـرياً  وتعنـــي   (  gnomon) و  طبيعـــة  أي 
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ــات  ــن نظري ــم نشــأ م ــا. وهــو عل ــة أو الحكــم عليه تفســري الطبيع

الوجــوه وقراءتهــا والحكــم  وعلــوم شــعبية تســتند إىل دراســة 

ــم  ــا مــن خــالل التعــرّف عــىل دالالت مالمــح وجوهه عــىل أصحابه

وأمزجتهــم  معرفــة طباعهــم  إىل  للتوصــل  وتقاطيعهــا وســامتها 

وصفــات شــخصياتهم. ويعــود تاريــخ بدايــات علــم الفراســة أو 

الفيزيونومــي إىل مــا يقــارب 2500 ســنة.

وقــد بــرز يف أدبيــات اليونــان وأشــعارهم يف القرنــني الرابــع والخامس 

امليــالدي، وعنــد العــرب املتميزيــن بهــذا العلــم أي فــن الفراســة بــرز 

ــذا  ــار ه ــهموا يف انتش ــن أس ــد الذي ــرازي كأح ــر ال ــو بك ــب أب الطبي

ــد  ــينا ق ــن س ــوره، وكان إب ــاول تط ــات تتن ــه مراجع ــم وكان ل العل

ــد  ــة ق ــر أن الفراس ــن الذك ــد م ــاً ، وال ب ــال أيض ــذا املج ــب يف ه كت

ــيامهم يف  ــة 29: ” س ــح اآلي ــورة الفت ــم يف س ــرآن الكري ــا الق تناوله

ــم.....“  وجوهه

يف  العلــم  هــذا  قّســم  قــد  أرســطو  كان  أخــرى  جهــة  ومــن 

بالســلوك  متعلــق  جــزء  جزئــني:  إىل   Physiognomica كتــاب 

البــرشي وآخــر بالســلوك الحيــواين. ثــم بــرز علــم الفيزيونومــي 

مــع الالتــني ومنهــم جوڤينــال وبلينــي اللــذان أســهام بإظهــار
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هــذا العلــم عــن طريــق التطبيــق. وظــل الفيزيونومــي لفــرتة طويلــة 

ــد  ــاع عن ــرش ش ــس ع ــرن الخام ــفة، ويف الق ــن والفلس ــرب إىل الف أق

اإلنكليــز وصــار يــدرّس كعلــم يف الجامعــات وانضــم إىل العلــوم 

األخــرى.

ــون  ــويرسي ”ج ــس الس ــم الق ــذا العل ــث رّوج له ــرص الحدي ويف الع

ــن  ــك ع ــي وذل ــم الفيزيونوم ــرب أب عل ــار يعت ــري“  وص ــرب الفات كاس

طريــق نــرشه عــدة مقــاالت عــن هــذا العلــم نالــت شــعبية كبــرية 

وترجمــت إىل عــدة لغــات وكانــت كتاباتــه تعتمــد عــىل أســس قابلــة 

ــق. ــاس والتطبي للقي

ــورو  ــزاك وب ــم بال ــم ومنه ــذا العل ــني يف ه ــات املؤلف ــت كتاب وتوال

ــي. ــارلوت برونت ــز وش ــارلز ديكن وتش

ويف القــرن الثامــن عــرش ظهــرت نظريــة ســيزار لومــربوزو التــي تقول 

ــد  ــخاص، وق ــوه األش ــح وج ــن مالم ــة م ــول اإلجرامي ــاف املي باكتش

ــات النفســية. ربــط لومــربوزو الفيزيونومــي باألمــراض واإلضطراب

ــوم يف  ــدة عل ــرت ع ــن ظه ــرش والعرشي ــع ع ــني التاس ــالل القرن وخ

ــا:  ــي ومنه ــع الفيزيونوم ــابه م ــا تتش ــريكا وأوروب أم

 -Phrenology  الفرينولوجي
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األملــاين  الطبيــب  النظريــة  هــذه  مؤســس  وكان 

فرانــس جوزيــف وتّدعــي القــدرة عــىل قــراءة صفــات 

األشــخاص واملجرمــني عــىل أســاس شــكل الــرأس.

 - Personology  البريسونولوجي

علــم الشــخصية وهــو تعبــري صاغــه د. إدوار فنســنت 

ــد  ــريكا، وق ــا يف أم ــة العلي ــاة املحكم ــد قض ــز أح جون

تتعلــق  التــي  الجســدية  بالصفــات  قامئــة  صّنــف 

ــرش. ــات الب ــلوك وصف بس

 - Morphopsychology  املورفوسيكولوجي

ــا  وهــو علــم يدمــج مــا بــني علــم النفــس والبيولوجي

وصاحبــه  الشــخصية  صفــات  لكشــف  اإلنســانية 

أثبــت  وقــد  كورمــان  لويــس  النفســاين  املعالــج 

بالتجــارب التطبيقيــة أن كثــرياً مــن الســلوكيات ميكــن 

كشــفها عنــد دراســة خصائــص الوجــه بدقــة، ويعتــرب 

هــذا العلــم الجانــب التطبيقــي للفيزيونومــي.
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بعكــس  اإلســتمرارية  لهــا  يتســنَّ  فلــم  النظريــات  بقيــة  أمــا 

ــات  ــدرّس يف الجامع ــه ي ــاً ب ــامً معرتف ــرب عل ــذي يعت ــي ال الفيزيونوم

ــدة  ــه ع ــذا ول ــا ه ــى يومن ــعاً حت ــوالً واس ــى قب ــد الق ــة وق العاملي

تطبيقــات فّعالــة ومعتمــدة يف مجــال علــم النفــس واملخابــرات ويف 

ــة. ــس البرشي ــي بالنف ــاط إجتامع ــه إرتب ــا ل ــي وكل م ــال الطب املج

وللتأكيــد عــىل تاريخيــة هــذا العلــم وحضــوره منــذ زمن كانــت عبارة 

ســيدنا عثــامن بــن عّفــان كإشــارة عــىل ذلــك: ” مــا أّرس أحــد رسيــره 

إالّ أبداهــا اللــه تعــاىل عــىل صفحــات وجهــه وفلتــات لســانه“.
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الفراسة بني القديم والجديد

ــرب يف  ــا الع ــد عليه ــاالت يعتم ــدة مج ــاً ع ــة قدمي ــن الفراس كان لف

تنقالتهــم وتحســني أوضاعهــم املعيشــية ومعرفــة األحــوال النفســية 

ــكل  ــىل الش ــا ع ــوا يصنفونه ــم، وكان ــن حوله ــة مل ــاع واألمزج والطب

ــايل: الت

ــال يف  -1 ــدام والنع ــع األق ــر: أي تتبّ فراســة األث

ــة. الرتب

ــاه: االســتدالل  -2 ــال ومصــادر املي فراســة الجب

ونوعيــة  ورائحتهــا  الرتبــة  نوعيــة  عــىل 

الحيوانــات. وحــركات  النباتــات 

فراســة الجــو: اإلســتدالل بأحــوال الســحاب  -3

ــاح. والري

أي  -4 الحيوانــات،  بأخــالق  متعلقــة  فراســة 
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 ) واملذمومــة  املحمــودة  صفاتهــا  معرفــة 

اإلبــل والخيــل).

فراســة متعلقــة بــذكاء وحذاقــة املــرء يف  -5

صنعتــه.

ــر  -6 ــان بالنظ ــة اإلنس ــرش أي معرف ــة الب فراس

ــده. ــه وجس ــه ومالمح إىل برشت

ــذوق  -7 ــون وال ــالل الل ــن خ ــس م ــة الح فراس

ــم. والش

ــة  -8 ــاع وأخــالق البــرش: أي معرف فراســة الطب

الســلوك واملــزاج واألحــوال النفســية مــن 

ــوه. ــة الوج ــالل فراس خ

أمــا علــم الفراســة الحديــث والــذي صــار يحمــل إســم الفيزيونومــي 

ــوم  ــدة عل ــه ع ــت ب ــد أُلحق ــة الوجــوه Face Reading فق أي فراس

منهــا:

لغـــة  -1 أي   Kinesics واإلميـــاءات  الحـــركات  فراســـة 
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واملظهـــر  الصـــوت  ونـــربات  واإلحســـاس  الجســـد 

الشـــخصية. صفـــات  ملعرفـــة  هـــذا  وكل  والوضعيـــات، 

ــاع  -2 ــل إىل الطب ــد Graphology أي التوص ــط الي ــة خ فراس

ــد. ــوب بالي ــة مــن خــالل دراســة الخــط املكت البرشي

فراســة األلــوان Color Psychology أي معرفــة ســامت  -3

ــة أكــرث مــن غريهــا  ــوان املفضل الشــخصية مــن خــالل األل

ــم. عنده

وتحــت عنــوان معرفــة الباطــن مــن خــالل الظاهــر، أي معرفــة 

ــّدر  ــم، تص ــارش معه ــي مب ــال كالم ــرش دون إتص ــاع الب ــالق وطب أخ

ــار  ــا إىل اإلنتش ــبّاق بينه ــوم، وكان الس ــذه العل ــي كل ه الفيزيونوم

يف مجــاالت متنوعــة كمعرفــة صفــات الفــرد النفســية واإلطّــالع 

ــح  ــو يوض ــان، وه ــد اإلنس ــة عن ــعورية والعقلي ــاالت الش ــىل الح ع

ــى يف مجــال  ــري الوجــه. وحت ــات النفســية مــن خــالل تعاب اإلضطراب

القانــون يعتمــد هــذا العلــم كمســاعد يف معرفــة الصــورة املحتملــة 

ــرة عــن هيئاتهــم  للمجرمــني ورســمها عــىل ضــوء املعلومــات املتوف

ومالمحهــم.
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الوجه كتاب

ــاة  ــاالت الحي ــة مج ــوا كاف ــي ودخل ــون يف الفيزيونوم ــق الباحث تعّم

ــرأة يف  ــل وامل ــني الرج ــة ب ــوا إىل املقارن ــم تطرق ــى أنه ــة حت البرشي

ــة  ــة إىل أفضلي ــات حديث ــرب دراس ــوا ع ــم وتوصل ــذا العل ــة ه مامرس

ــري  ــراءة تعاب ــة وق ــم الفراس ــا يف عل ــال ونجاحه ــذا املج ــرأة يف ه امل

الوجــه والحــركات واإلميــاءات وذلــك الرتباطهــا القــوي مــع أطفالهــا 

منــذ والدتهــم وخــالل تربيتهــم. فهــي تتعــود فهــم مالمحهــم 

وتعبرياتهــم مــع الوقــت حــني ال تتواصــل لفظيــاً معهــم لعــدم تكــّون 

ــم. ــة لديه اللغ

ويف دراســة أخــرى توافــق املبــدأ ذاتــه وتقــارن يف عمــل الدمــاغ عنــد 

الفتيــان والفتيــات يف ســن الحاديــة عــرشة ومــا دون وأظهــرت النتائــج 

أن الفتيــات يف هــذا العمــر لديهــن القــدرة عــىل قــراءة تعبــريات الوجه 

أكــرث مــن أقرانهــن الفتيــان.
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ــات  ــدد الصفح ــاب متع ــن كت ــارة ع ــه عب ــوان أن الوج ــت عن وتح

توصــل علــم الفيزيونومــي إىل اكتشــاف مــا تخفيــه شــخصية اإلنســان 

ــذا كالم  ــه. وه ــه ومالمح ــري الوج ــر إىل تعاب ــرد النظ ــن أرسار مبج م

ــه: ــال علي ــري مــن الصحــة وكمث ــه الكث عمــيل وتطبيقــي وفي

ــك  ــح بذل ــن تنج ــعادتك فل ــاء س ــت إخف ــعيداً وحاول ــت س إذا كن

ــن  ــعادة م ــور والس ــتظهران الحب ــرك وس ــتفضحان أم ــك س ألن عيني

ــالً  ــاً أو منفع ــاً أو خائف ــت غاضب ــح إن كن ــس صحي ــك، والعك داخل

تحــت مؤثــر معــني وحتــى لــو حاولــت كبــت مشــاعرك هــذه فــإن 

ــن أحاســيس  ــك م ــك ســتوحي مبــا يف داخل ــل وجه ــري يف تفاصي الكث

كالخــوف والغضــب والتفكــري وحتــى الحــب والحــزن والســعادة.....

ألخ.

ومــن حيــث أن كل تقاطيــع مالمــح الوجــه لهــا داللــة وارتبــاط معــني 

بخصائــص الشــخصية ومــع أن هــذه املالمــح قــد تتغــري مــع املراحــل 

ــح  ــة إالّ أن املالم ــة والحــاالت الجســدية والشــعورية املختلف العمري

الرئيســية يف الوجــه ال تتغــري ومــن خاللهــا نتوصــل إىل قــراءة الوجــه 

ككتــاب متصفحــني خفايــاه.
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ــة  ــرب خريط ــه ع ــه لتحليل ــة الوج ــة دراس ــامء طريق ــل العل ــد فّص وق

ــة  ــىل املنطق ــز ع ــم الرتكي ــدأ يت ــه ويف املب ــل يف الوج ــال كل تفصي تط

ــق: ــالث مناط ــل ث ــي تحم ــة الت ــذه الخريط ــىل ه ــة ع الغالب

ــن  -1 ــد م ــا Zone Upper  ومتت ــة العلي املنطق

ــان. ــرأس إىل الحاجب ــة ال قم

Middle Zone ومتتــد  -2 الوســطى  املنطقــة 

مــن الحاجبــني إىل الشــفة العليــا.

املنطقــة الســفىل Lower Zone  ومتتــد مــن  -3

الشــفة العليــا إىل أســفل الذقــن.

وأوضحت الفراسة العرصية أن يف الوجه ثالثة حقول:

الحقل الفكري أي الجبني والحاجبان.- 

الحقل العاطفي أي األنف والخدان.- 

الحقل العميل التنفيذي أي الفم والذقن.- 

ــه  ــع يف الوج ــوراً وأوس ــد حض ــول أش ــذه الحق ــد ه ــام كان أح وكل

كلــام كانــت امللكــة التــي يرمــز إليهــا هــذا الحقــل أشــد حضــوراً يف 

ــخصية. الش
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التأويل يف فراسة الوجه

إذا أردنــا البــدء يف تأويــل مالمــح الوجــه فــام علينــا االّ إعتــامد 

ــروزاً يف هــذا الوجــه للوصــول  ــك،  واملنطقــة األكــرث ب الخريطــة لذل

إىل التفســري املناســب.

املنطقة العليا من الوجه هي األغلب -1

أي الجبــني هــو الــذي يأخــذ املســاحة األكــرب 

ــدرة  ــىل الق ــل ع ــك دلي ــه، ويف ذل ــن الوج م

الجيــدة عــىل التفكــري. وصاحــب هــذا الوجــه 

ــل األمــور ويركــز عــىل  ــم بتفاصي شــخص يهت

األفــكار واملعلومــات التــي تصــل إليــه، وهــو 

ــز عــن غــريه، يحــب التميّ

لديــه إرتبــاط عقــيل بــكل مــا يحيــط بــه
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يف  التفصيــل  هــذا  يحملــون  مــن  معظــم 

وجوههــم مــن املفكريــن والقضاة والفالســفة. 

ــخاص  ــؤالء األش ــع ه ــل م ــم التعام وإذا أردت

فــام عليكــم إالّ التــزام العقــل واملنطــق يك 

ــو  ــار ه ــم، وباختص ــل معه ــوا بالتواص تنجح

شــخص لديــه ســيطرة للحقــل الفكــري عــىل 

ــخصيته. ش

املنطقة الوسطى هي األبرز -2

ظهـــور أكـــرب للعينـــني واألنـــف والوجنتـــني، 

حامـــل هـــذا التفصيـــل يف وجهـــه هـــو شـــخص 

ــاة،  طمـــوح يحـــب املتعـــة واملـــرح يف الحيـ

يهتـــم بالفخامـــة يف األمـــور ، يفضـــل اإلعتـــامد 

عـــىل نفســـه يف تحقيـــق رغباتـــه، هـــو شـــخص 

صداقـــات  يكـــّون  الغالـــب،  يف  حســـاس 

ـــه ـــاً ألحاسيس ـــرك وفق ـــهولة، يتح ـــة وس برسع
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ـــامد  ـــىل اإلعت ـــادر ع ـــري ق ـــو غ ـــاعره وه  ومش

ــة  ــه بحاجـ ــاً أنـ ــر دامئـ ــه فيظهـ ــىل عقلـ عـ

ملســـاعدة ممـــن حولـــه يف تبيـــان الصـــواب 

واملنطـــق يف األمـــور. هـــو شـــخص ميـــّل 

برسعـــة، ال يحـــب الدخـــول يف تفاصيـــل 

األمـــور وأكـــرث مـــن ذلـــك هـــو شـــخص 

إنفعـــايل يتحـــرك عـــرب مشـــاعره يف الحيـــاة، 

ولديـــه ســـيطرة للحقـــل العاطفـــي عـــىل 

تفاصيـــل شـــخصيته.

 املنطقة السفىل من الوجه هي املسيطرة3- 

الحيـــز  يأخـــذان  والذقـــن  الفـــم  أن  أي 

األكـــرب يف هـــذا الوجـــه ويكـــون صاحبـــه 

ـــار  ـــب اإلكث ـــة ال تح ـــة تنفيذي ـــخصية عملي ش

مـــن التفاصيـــل وتطويـــل األمـــور إمنـــا هـــو 

يتوجـــه مبـــارشة إىل الجوانـــب التطبيقيـــة 
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مـــن املواضيـــع، هـــو إذن شـــخص نشـــيط، 

تهمـــه   ، الصعوبـــات  يف  التحمـــل  قـــوي 

ـــايض  ـــاً النشـــاط الري ـــة الجســـدية وغالب الحرك

مهـــام كان قاســـياً. يـــرى الحيـــاة بطبيعتهـــا 

ـــاّم يســـمى  ـــد ع ـــد كل البع ـــو بعي ـــة وه املادي

ــة  ــب الحركـ ــو يحـ ــيس فهـ ــاعر وأحاسـ مشـ

ـــي يف  ـــو طبيع ـــا ه ـــه كل م ـــاط ويجذب والنش

الحيـــاة.

مييــز صاحــب هكــذا شــخصية أنــه ال يعيــش 

ــب  ــا يرغ ــق كل م ــاول تحقي ــالم ويح يف األح

بــه بالتنفيــذ العمــيل لألمــور وذلــك لســيطرة 

الحقــل التنفيــذي عــىل ميــزات شــخصيته.

مالحظــة: قــد يجمــع الشــخص خصائــص املناطــق الثــالث يف وجهــه 

وذلــك لعــدم ســيطرة منطقــة عــىل  املناطــق األخــرى.
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شكل الوجه عامًة

ــه  ــه. فاللوج ــكل الوج ــد ش ــف عن ــر نتوق ــل آخ ــال إىل تأوي وباإلنتق

عامــة أشــكال ولــكل منهــا تفســري يــدل عــىل معظم ســامت شــخصية 

الفــرد.

الوجه املربع ويطلق عليه اسم الوجه الحديدي  -1

يــدل شــكل الوجــه هــذا عــىل أن صاحبــه شــخص عنيــد 

ومشــاكس، ال يحــب النقــاش وال يجــدي الحــوار والتفاهم 

معــه نفعــاً يف أغلــب األحيــان، مييــل غالبــاً إىل العنــف.

وتــدل هــذه الســامت يف الوجــه عــىل شــخصية تحــب 

النشــاط والقيــادة، فهــو شــخص يحــب إدارة األمــور ولديــه 

إرصار عــىل الوصــول لتحقيــق غاياتــه. إذن هــو قيادي محب 

للنظــام ولكنــه رسيــع اإلنفعــال يجمــع يف شــخصيته مــا بــني 

اللــني والشــدة. هــو محبوب ميلــك صداقــات عديــدة، يتميز 

بأنــه صلــب يف قراراتــه، ميلــك القــوة إلقنــاع اآلخريــن بوجهة 

نظــره، يتميــز بتقلّــب املــزاج لكنــه شــخص محــب للســالم.
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الوجه املستطيل أو الرفيع ويلقب بالوجه املليك -2

يتميــز صاحــب هــذا الوجــه بالنشــاط الفكــري والعقــيل 

وأحيانــاً الجســدي ويســمى يف بعــض الدراســــات الصينية 

( وجــه املديــر أو الرئيــس)، ألن صاحــب هــذا الوجه يفكر 

ــاس  ــخص ذو إحس ــو ش ــرارات. ه ــع الق ــل صن ــرياً قب كث

مرهــف ومثــايل يف ترصفاتــه، يســعى للتميّــز واإلســتقاللية 

ــاط إذا عاكســته األمــور، يهمــه أن يكــون  ويشــعر باإلحب

أصحــاب  أغلــب  محيطــه،  يف  ومميــزاً  المعــاً  دامئــاً 

ــدم  ــوك واملســؤولني، ســامتهم ع ــن املل هــذه الوجــوه م

ــم  ــدة بذواته ــة زائ ــع ثق ــل م ــهولة للفش ــالم بس اإلستس

ــرام. ــا ي ــرث م ــىل أك ــام كل يشء ع ــة يف إمت وإرصار ورغب

يوصفــون بالقيــادة الناجحــة ألنهــم أصحــاب تفكــري 

ــون  ــم مخلص ــم وه ــل مبفرده ــون العم ــتقّل ويفضل مس

جــداً يف عالقاتهــم.
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الوجه الدائري -3

يــدل هــذا الوجــه عــىل أن صاحبــه شــخص ســاذج 

ولعــوب ولديــه طبائــع صبيانيــة ولكنــه يحمــل شــخصية 

إجتامعيــة تتميــز مبهــارات التواصــل الجيــدة، هــو يحــب 

ــه. ــني ب ــن كل املحيط ــامم م ــز اهت ــون مرك أن يك

الوجه البيضاوي -4

ميلــك صاحــب هــذا الوجــه قــوة عقليــة ونشــاطاً فكريــاً، 

ونجــده ذا مكانــة مرموقــة أو صاحــب إنجــازات، يف هــذا 

ــرة،  ــدام واملثاب ــة واإلق ــدار الهم ــىل مق ــل ع ــه دلي الوج

ــني  ــع املحيط ــية م ــل بدبلوماس ــىل التعام ــدرة ع ــه ق لدي

فهــو شــديد الجاذبيــة، حســاس وشــاعري، متســامح 

ــه يفشــل يف  ــدودون ألن ــاءه مع ــن أصدق ــيس ولك ورومان

الصداقــة نتيجــة ثقتــه الزائــدة مبــن حولــه، يفضــل أغلــب 

ــة. ــان العزل األحي

الوجـــه القمـــري (معظـــم أصحـــاب هـــذه الوجـــوه -5
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مييلون للسمنة)

حــني يكــون الجــزء العلــوي مــن الوجــه ذا جبــني عريــض 

والجــزء الســفيل منــه دائريــاً وضيقــاً. يــدل هــذا الوجــه 

عــىل أن الشــخص منظــم يف أفــكاره ورسيــع الفهــم 

واإلســتيعاب لألمــور، يتخــذ قراراتــه بعــد تفكــري عميــق، 

لهــذا هــو ال يخطــئ بأحكامــه، لديــه قــدرة عــىل التأقلــم 

ــاة املســتجدة. ــع مــع ظــروف الحي الرسي

ــاج  ــي تحت ــف الت صاحــب هــذا الوجــه ينجــح يف الوظائ

إىل إقنــاع كاإلدارة والتجــارة فهــو ذو عقالنيــة واضحــة يف 

األمــور وال يشــعر بامللــل مــن يشء يحبــه ، نجــده ينــدم 

أحيانــاً عــىل أخطائــه التــي تكــون عصبيتــه الزائــدة ســببها 

ويســرتيض فــوراً َمــْن يتســبب لــه بــاألذى جــراء ذلــك.

الوجه املثلث ويسمى بالوجه الجبيل -6

والصـــدغ  الضيّـــق  بالجبـــني  الوجـــه  هـــذا  يتميـــز 

يتميـــز  وصاحبـــه  األعـــرض  والفـــك  العريـــض 
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ــىل  ــدرة ع ــه بالق ــذا الوج ــاز ه ــث. ميت ــة والبح بالحكم

ــم لهــذا يوصــف هــذا الوجــه بوجــه  ــز بشــكل دائ الرتكي

العــامل، لديــه دقــة يف املالمــح، هــو عقالين بشــكل متشــّدد 

وذو ذهــن حــاد يتصــف بالناقــد الجيــد ويحاســب نفســه 

كثــرياً عــىل أخطائــه ذو حامســة بالعمــل وال يحــب إضاعة 

الوقــت باإلضافــة إىل أنــه متفائــل دامئــاً.

الوجه الجانبي- 

ــز مــن التأويــل فــإذا نظــرت  ــة للوجــه حيّ وللنظــرة الجانبي

للوجــه جانبيــاً تجــده إّمــا مقعــراً للداخــل أي تالحــظ فيــه 

ــام. ويتشــكل  ــروزاً إىل األم ــراً للخــارج أي ب ــاً أو مقع تجويف

التقعــر أو التجويــف بــني منطقتــي الجبــني والذقــن كطرفــني 

للقــوس

الوجه املقّعر -1

تقّعــراً  أي  للداخــل  تقوســاً  الوجــه  حمــل  إذا 

بفضــل الجبــني والذقــن البارزيــن فصاحــب هــذا
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 الوجــه شــخص حــامل مبــدع، خــالّق، ولكــن أكــرث مــا 

ــز بحــب  ــور ويتميّ ــل يف األم ــدم التعق ــه هــو ع يعيب

ــة. املامطل

الوجه البارز -2

أي يُالَحــظ بــروز واضــح لألنــف والفــم، ومــن مميزات 

هــذا الوجــه أن صاحبــه شــخص رسيــع التفكــري 

والبديهــة، يحــب قيــادة اآلخريــن وتوجيههــم، يتميــز 

باإلندفــاع وعــدم الصــرب. وإذا زاد التقــّوس يف الوجــه 

ــة  ــايس والطبيع ــىل الســلوك الق ــل ع ــك دلي ــي ذل فف

ــة. العدواني
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التأويل يف تفاصيل الوجه

ســنبدأ بقــراءة الوجــه وتصّفــح مالمحــه كل عــىل حــدى وســيأخذ كل 

تفصيــل حيّــزاً مــن التأويــل عــىل الشــكل التــايل:

الجبني -1

جبــني عريــض: دليــل عــىل نشــاط  فكري وســيطرة 

العقــل عــىل العواطف.

جبــني صغــري وضّيــق: صاحبــه ميلــك نزعــة لــإلرصار 

واملثابــرة عــىل غاياته.

جبــني طويــل: شــخص ينقــاد وراء أفكاره واملشــاعر 

ــه  تلعــب دوراً بســيطاً يف حيات

ويأخــذ التفكــري حيّــزاً كبــرياً 

مــن ترصفاتــه وخصوصــاً عنــد 

اتخــاذه رأيــاً معينــاً أو إصــداره 

لقــرار خــاص.
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وهنــاك دراســة طريفــة تخــص Metoscopy أي نــوع مــن التنجيــم 

ــر  ــة عم ــى معرف ــني وحت ــوط الجب ــالل خط ــن خ ــاع م ــة الطب ملعرف

ــه. الشــخص عــرب تعــداد الخطــوط عــىل جبين

خٌط واحٌد عىل الجبني: يقارب الشخص األربعني من عمره.

خطّان: يف العقد السادس من العمر.

ثالثة خطوط : عمر الشخص يراوح السبعني سنة.

أربعة خطوط : عمره يصل إىل الثامنني سنة.

خمسة خطوط : قد يصل عمر من يحملها إىل املئة عام.

أما فيام يخص الطباع من خالل خطوط الجبني 

ــل -  ــو دلي ــتقيم فه ــد مس ــط واح ــني بخ ــز الجب إذا متي

ــاة. ــاح يف الحي ــىل النج ع

ــني خطــان متباعــدان فصاحبهــام -  إذا رســم عــىل الجب

شــخص منفعــل جــداً ومــن الصعــب إســكاته. وهــذا 

دليــل عــىل ســعادة مســتقبلية.

أمــا وجــود ثالثــة خطــوط متباعــدة عــىل الجبــني- 
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فهذا دليل عىل اللطف والذكاء والدبلوماسية.

الثالثــة متقاربــة فصاحبهــا -  الخطــوط  وإذا كانــت 

ــل يف إدارة  ــه فاش ــلّية ولكن ــة مس ــروح مرح ــز ب يتمي

ــة. ــؤونه املالي ش

الحاجبان -2

يحمــل الحاجبــان عنــد اإلنســان صفــات متعــددة 

ولــكل صفــة منهــا ميــزة للداللــة عــىل بعــض الصفــات 

ــرد. ــخصية الف يف ش

حاجبــان ناعــامن وداكنــا اللــون وهــي ميــزة الجــامل - 

ــا يكــون صاحبهــام شــخصاً ودوداً  ــاً م والوســامة، غالب

محبــاً للنــاس ومحبوبــاً ممــن حولــه.

حاجبــان ضئيــالن غــري كثيفــني ميــزة الشــخص الــذي - 

يســعى دامئــاً وراء الفــرص ليجــد مــا يناســبه مــن 

ــوظ. الحظ
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حاجبــان يلتقيــان يف الوســط صاحبهــام شــخص ال - 

ــة. ــر بالثق ــري جدي ــان غ ــب األحي ــو أغل ــه وه ــن ل يؤمت

حاجبــان فيهــام ثغــرة دليــل عــىل أن حاملهــام شــخص - 

يعــاين مــن صعوبــات الحيــاة وهــو مســتعد للمواجهــة 

بشــكل دائــم.

هذيــن -  صاحــب  العينــني  مــن  أطــول  حاجبــان 

الحاجبــني شــخص يتمتــع بــذكاء حــاد قــد يصــل إىل مــا 

فــوق معــدل الــذكاء الطبيعــي وهــو شــخص إجتامعــي 

ــاز. بامتي

العينان -3

يتجنـــب النـــاس النظـــر طويـــالً إىل عيـــون بعضهـــم 

فهـــام  الداخـــل،  مـــرآة  تعتـــربان  العينـــني  ألن 

تعكســـان كل مـــا نفكـــر فيـــه. ولعـــّل أصـــدق مثـــل 

عـــىل هـــذا: األصدقـــاء الحميمـــون ال يتبادلـــون 

عـــن  يتحدثـــون  كانـــوا  إذا  طويـــالً  النظـــرات 
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ــا تتخطـــى كل  ــون وحدهـ ــاعر شـــخصية. فالعيـ مشـ

اللغـــات وتحـــيك بلمحـــة مـــا يعجـــز اللســـان عـــن 

ـــس  ـــامق النف ـــا تتســـلل إىل أع ـــة إىل أنه ـــه، باإلضاف قول

لتقـــول كلامتهـــا الخاصـــة ألن لغتهـــا ال تعـــرف 

ــوح  ــاعر وتبـ ــس املشـ ــرآة تعكـ ــي كاملـ ــذب، فهـ الكـ

ــاألرسار. بـ

فــإذا كنــت يف موقــف تحــاول املراوغــة فيــه وال ترغب 

بإعــالن الحقيقــة فــكل مــا يصــدر منــك هــو نظراتــك 

املحملقــة تــارة يف الهــواء وتــارة عــىل األرض كمحاولــة 

ــا  ــك عــن املواجهــة يك ال تفضــح م ــك إلبعــاد عيني من

يف داخلــك.

وإذا كنــت تريــد التهــرّب مــن موقــف معــني وتحــاول 

إيجــاد مخــرج فــكل مــا تســتطيع فعلــه هــو تحريــك 

ــاع هــرويب  عينيــك يف عــدة إتجاهــات وبرسعــة بانطب

ملــا أنــت فيــه.

املناقشــة  أثنــاء  مــا  معلومــة  تذكّــر  أردت  وإذا 

محاولــة  يف  حولــك  عــاّم  عينيــك  تغمــض  فأنــت 
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إلبعــاد نظــرك عــام يــدور لتتفــرغ بتصفــح معلوماتــك 

يف الذاكــرة وتســتعيدها بشــكل صحيــح.

العيــون  تأويــل  يف  دوره  فــكان  الفيزيونومــي  أمــا 

أشــكالها: بحســب 

العيــون الواســعة: أصحابهــا أشــخاص مييلــون للعصبيــة - 

بأنهــم غــري  العواطــف ويتميــزون  واإلندفــاع وراء 

ــرة. ــون املخاط ــني وال يهاب متحفظ

العيــون الضيقــة: تحمــل هاتــان العينــان صفــات - 

التفكــري والحــّدة يف  كالــذكاء والدقــة يف  متعــددة 

التبــّرص وقــوة املالحظــة مــع إســتخدام جيــد للقــدرة 

العقليــة، ويرتافــق كل ذلــك مــع طيبــة يف القلــب 

ووفــاء يف الحــب وكــرم متميــز.

ــون -  ــذه العي ــاب ه ــز أصح ــتديرة: يتمي ــون املس العي

بالفضــول مــع كــرثة الحركــة والبعــد عــن التفكــري 

ولكنهــم محبوبــون ممــن حولهــم.

مييلــون-  أشــخاص  أصحابهــا  الغائــرة:  العيــون 
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ــا  ــن تفاصيله ــث ع ــور والبح ــق يف كل األم  إىل التدقي

ــاؤل. ــاة بتف ــون إىل حــب الحي وهــم مييل

العيــون الجاحظــة: أشــخاص يبتعــدون عــن حــب - 

الظهــور مييلــون للتشــاؤم ويتميــزون بفصاحــة اللّســان 

ــور. ــل األم ويبتعــدون عــن تفاصي

أمــا فيــام يتعلــق بألــوان العيــون فهــي أيضــاً لهــا نصيــب مــن 

التأويــل:

العيــون الســوداء: تتميــز العيــون الســوداء بعــدة - 

ــد  ــام العــرب محــط قصائ ــت أي ــة وكان صفــات جاملي

غزليــة تطــال غمــوض وســحر هــذه العيــون ومــا 

زالــت حتــى يومنــا هــذا تُذكــر يف القصائــد الشــعرية 

ــاة. املغن

ــزات  ــدة ميـ ــون عـ ــود يف العيـ ــون األسـ ــل اللـ ويحمـ

يف شـــخصية صاحبـــه منهـــا العصبيـــة ، ورسعـــة 

العاطفـــي  وامليـــل  الدقيقـــة،  واملشـــاعر  التأثـــر، 

أنهـــم  ومـــع  الفائـــض  والحنـــان  األمـــور  لحـــل 

أصحـــاب عزميـــة ونشـــاط إالّ أن القلـــب يتحكـــم 
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إتخـــاذ  يحســـنون  ولكنهـــم  عندهـــم  العقـــل  يف 

القـــرارات.

العينــني -  يف  األزرق  اللــون  مييّــز  الزرقــاء:  العيــون 

صاحبهــام بالجــرأة وعمــق التفكــري وقــوة التأثــري 

عــىل اآلخريــن. ويتصــف الشــخص حامــل العينــني 

ــربود العاطفــي وشــدة الحساســية مــع  ــن بال الزرقاوي

ميــل إىل حــب الــذات.

العيــون الرماديــة: تحمــل هــذه العيــون صفــات - 

ــز  ــا متيّ ــة ولكنه ــاع العنيف ــرصّف والطب ــوة يف الت القس

ــم يف  ــىل التحك ــدرة ع ــري والق ــق التفك ــا بعم صاحبه

ــور. األم

ــف -  ــني يتص ــني العين ــب هات ــرضاء: صاح ــون الخ العي

بقــوة اإلرادة والعنــاد وصالبــة الــرأي وصــوالً إىل نــوع 

مــن الخبــث والــربود العاطفــي ولكنــه شــخص مخلــص 

يف عواطفــه وهــو شــديد الــذكاء يحــب عملــه ويفضــل 

املغامــرة يف كل األمــور.
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العيــون البّنيــة: العطــف والرحمــة والحنــان مــن أهــم - 

مــا مييــز صاحــب هــذه العيــون وهــو شــخص خجــول 

وجــّذاب يتمتــع بالــذكاء مــع اإلنفتــاح العاطفــي. 

ــز شــخصيته املنطلقــة. ــة متي طباعــه اإلنفعالي

الهــدوء والتــأين صاحــب -  العيــون العســلية: مييــز 

هاتــني العينــني وتعتــرب القــدرة عــىل ضبــط العواطــف 

والكتــامن مــن خصائصــه، أيضــاً فهــو شــخص يتمتــع 

بخيــال واســع مــيلء باألحــالم ولكنــه يتحكــم بعواطفه 

ــه. بواســطة عقل

الخّدان أو الوجنتان -4

تأخــذان  أنهــام  مفــرتض  الوجــه  يف  الوجنتــني  إن 

ــرتاوح بوســعها مــن وجــه آلخــر. وهــي يف  مســاحة ت

كل األحــوال تأخــذ نصيبهــا مــن التأويــل. 

الصحـــة -  تـــدالن عـــن   : املســـتديرتان  الوجنتـــان 

الوجنتـــان وهاتـــان  اإلجتامعـــي  واإلزدهـــار 
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 تـــدالن عـــىل أن حاملهـــام يســـعى دامئـــاً لتحقيـــق 

ـــه  ـــني ل ـــك أن تب ـــده، وحـــني تتعامـــل معـــه علي ـــا يري م

ـــره. ـــات نظ ـــه ووجه ـــة آرائ أهمي

مــن -  الشــكل  هــذا  صاحــب  عريضتــان:  وجنتــان 

الوجنــات هــو شــخصية قــادرة عــىل تنفيــذ مــا ترغــب 

بــه وهــو شــخص يتميــز باحرتامــه لآلخريــن ويعطــي 

ــم. ــات نظره ــتامعه إىل وجه ــه باس ــن حول ــاً مل ــاً كافي وقت

وجنتــان بارزتــان: شــخصية إجتامعيــة متلــك قــوة - 

الشــخصية والكثــري مــن األصدقــاء.

وجنتــان نحيلتــان: يف هــذا الشــكل عــدم قــدرة عــىل - 

التواصــل اإلجتامعــي مــع تــراٍخ يف املســؤوليات وعــدم 

رغبــة يف التقــّدم.

ــة  ــه يف منطقـ ــام الوجـ ــح يف عظـ ــروز واضـ ــة بـ وإذا متـــت مالحظـ

ــدم  ــة وعـ ــجاعة واملواجهـ ــل عـــىل الشـ ــذا دليـ ــن ففـــي هـ الخديـ

يحـــب  فهـــو شـــخص  والتحديـــات.  العقبـــات  مـــن  التهـــرّب 

املغامـــرة واإلثـــارة ولكنـــه يعشـــق اإلجـــازة ويقضيهـــا أمـــام
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التلفــاز فقــط، عليــك عــدم إســتفزازه فهــو ال يــرتدد لحظة يف الشــجار 

معــك دفاعــاً عــاّم يعتــربه حقــاً له.

األنف -5

ولألنــف دور مهــم يف عمليــات التأويــل إن كان يف 

الفراســة أم يف الفيزيونومــي فهــو ينــال حصــة مميــزة 

مــن التفســري كونــه يحتــل وســط الوجــه وبهــذا يكــون 

املواجــه األول أثنــاء املقابلــة مــع اآلخــر. وكان العــرب 

ــىل  ــّدال ع ــل ال ــن التأوي ــط م ــف بقس ــون األن يخّص

شــخصية صاحبــه مــع العلــم أنهــم مل يتوســعوا كثــرياً 

ــت  ــف. وكان ــالل األن ــن خ ــرد م ــاع الف ــداد طب يف تع

الصفــات املعطــاة للشــخصية مــن خــالل شــكل األنــف 

تقتــرص عــىل الصفــات العامــة لشــخصية األفــراد. 

وســأرسد لكــم بعــض الســامت املرتبطــة بأشــكال 

ــوف: األن

األنــف املســتقيم: دليــل عــىل شــخصية حكيمــة بارعــة - 

وتجيــد كل عمــل تقــوم بــه.
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األنــف الطويــل: يحمــل صفــة التكــّرب عــىل اآلخريــن - 

وإهتاممــاً شــديداً باألمــور املاليــة وأحيانــاً يكــون 

ــالً. ــخصاً بخي ش

 - ، ســاحرة  شــخصية  ذو  صاحبــه  القصــري:  األنــف 

إجتامعيــة، صداقاتــه متعــددة، ولكنــه غــري قــادر عــىل 

ــب. ــام يج ــه ك ــتخدام ذكائ اس

األنــف املرفــوع: شــخصية مســاملة ومســرتخية بعيــدة - 

كل البعــد عــن القلــق، توصــف بأنهــا إجتامعيــة 

ــا. ــل معه ــهل التعام وس

األنــف الســمني: يحمــل صاحــب هــذا األنــف يف - 

شــخصيته الكثــري مــن الحــب والعطــف والتفــاؤل.

األنــف الواســع: لصاحبــه شــخصية مســتقرة يشــعرك - 

باألمــان إذا كنــت بجانبــه كونــه متصالحــاً مــع ذاتــه.

ــة -  ــق: صاحــب شــخصية طائشــة ومتقلب ــف الضّي األن

ــة. ــرة بالثق وغــري جدي
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األنــف املعقــوف: صاحــب هكــذا أنــف يتميــز بــذكاء - 

حــاد وموهبــة فــذة ورغبــة وقــدرة للوصــول إىل 

ــهرة. الش

األنف الهزيل: شخص متشائم وغري مبايل.- 

ــة يف -  ــه موهب ــي لدي ــخص إجتامع ــارز: ش ــف الب األن

ــاالت  ــال اإلتص ــح يف مج ــو ينج ــات وه ــة العالق إقام

والعالقــات اإلجتامعيــة.

األذنان -6

التصقــت  إذا  فهــي  أيضــاً،  األذنــني دالالت  لشــكل 

ــى  ــواء وحت ــة واإلنط ــب العزل ــىل ح ــل ع ــرأس دلي بال

عــدم القــدرة عــىل التــرصّف الصحيــح يف املواقــف 

الحرجــة.

ــي  ــت فه ــرأس وانفرج ــن ال ــان ع ــدت األذن وإذا ابتع

ــها  ــن نفس ــة م ــة الواثق ــخصية القوي ــىل الش ــل ع دلي

ــة. ــا اإلجتامعي ــة يف عالقاته والوفي
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أّمــا األذنــان العريضتــان فهــام دليــل عــىل حــّدة الذكاء 

والقــدرات العقليــة املميزة والشــخصية الفّذة.

واألذنــان الكبريتــان صاحبهــام شــخص ذو طبــاع هادئة 

ومحظــوظ جــداً عــىل الصعيــد العطفــي واإلجتامعي.

وصاحــب األذنــني الصغريتــني شــخص عنيــد، قلــق 

ويحكــم التوتــر أكــرث ترصفاتــه.

الفم والشفاه -7

ــن  ــرب م ــز إذ يعت ــكل مميّ ــم بش ــا الف ــه لن ــق الل خل

زينــات الوجــه ولــه عــدة أدوار يف الحيــاة، فمنــه 

ــكالم، وهــو إحــدى أدوات التنفــس، وتعتــرب  يخــرج ال

الشــفاه املكونــة للفــم مــن أشــد أعضــاء الجســم 

إحساســاً. وتتنــوع أشــكال الشــفاه ولــكل شــكل صفــة 

مالصقــة للشــخصية.
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الشــفاه  أنــواع  تأويــالت  رسد  يف  الدخــول  وقبــل 

وتفســريها. األفــواه  أشــكال  إىل  ســأتطرق 

الفــم البــارز: ميلــك صاحــب هــذا الفــم شــخصية - 

عمليــة جــداً وأكــرث مــا يهمــه يف الحيــاة هــو متابعــة 

ــور. ــن األم ــذي م ــق التنفي الش

الفــم املتســع: دليــل عــىل القــوة والثبــات والشــجاعة - 

ورباطــة الجــأش واإلنفتــاح عــىل اآلخريــن مــع محاولــة 

للســيطرة عــىل املحيطــني.

الفــم الكبــري: إذا كان الفــم كبــرياً وغليظــاً فهــو يــدل - 

عــىل أن صاحبــه مــن الرثثاريــن ويعــرب بشــكل رسيــع 

عــن كل مــا يجــول يف خاطــره وهــو يغضــب وقــد ال 

ــة الغضــب. ــه يف مرحل يســتطيع الســيطرة عــىل أفعال

شــخص -  فــم  هكــذا  صاحــب  الصغــري:  الفــم 

والــذكاء  بالفطنــة  ويتميّــز  ومســؤول  لبــق  راشــد 

الحــاد وكــرثة التفكــري لحــل كل مــا يواجهــه مــن 

مصاعــب. شــخص صبــور ولكنــه حــذر ومتحفــظ 
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ومــن الصعــب أن يعــّرب عــام يجــول يف فكــره إالّ 

لهــم. يرتــاح  الذيــن  املقربــني  لألشــخاص 

ــات  ــل عملي ــا أي قب ــة منه ــة الطبيعي ــن أشــكال الشــفاه املختلف وم

التجميــل والتحويــل يف أشــكالها نــورد هــذه الســطور ومــا فيهــا مــن 

تأويــالت.

ــن -  ــرب ع ــيس يع ــخص ح ــن ش ــّرب ع ــة: تع ــفاه غليظ ش

ــتمتع  ــرح ويس ــىل بامل ــو يتح ــة وه ــاعره الداخلي مش

ــه. ــن نفس ــري ع ــرياً بالتعب كث

ــكالم -  ــص يف ال ــدل عــىل شــخص حري ــة: ت شــفاه رقيق

مخافــة أن يتعــرّض لإلنتقــاد وهــو ال يثــق بأحــد. يتميز 

بالحــذر والتحفــظ، ال يعــّرب عــاّم يشــعر بــه بســهولة، 

ــل يف  ــان ويحم ــدم األم ــاعر ع ــاً مش ــي دامئ ــو يخف ه

ــه. ــة عــىل ترصفات شــخصيته ســيطرة عاطفي

شــفاه واســعة ورقيقــة: صاحــب هــذه الشــفاه يعــرب - 

عــن مشــاعره بســهولة وهــو متواصــل جيــد مــع مــن 

حولــه ويتميــز بطبــع مــرح وســاخر.
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شــفة ســفىل غليظــة: شــخص لديــه قــدرة عــىل إقنــاع - 

ــه تحــٍد  ــه ولدي مســتمعيه، وهــو يســتفيد مــن خربات

أمــام الصعوبــات يربــط الفعــل بالنتائــج وتجــده 

ــة. ــة واإلجتامعي ــه األرسي ــىل روابط ــظ ع يحاف

ــاع صاحــب هــذه الشــفاه -  ــة غليظــة: طب شــفة علوي

ــرتدد  ــن مشــاعره برصاحــة وال ي ــرب ع ــو يع ــادة وه ح

يف قــول مــا يــراه مناســباً لــه وأغلــب األحيــان يتســبب 

ــه. ــن برصاحت بجــرح مشــاعر اآلخري

شــفة علويــة رقيقــة جــداً: شــخص مرتبــط بالحقائــق - 

وال يتأخــر يف التعبــري عنهــا.

شــفة علويــة بقوســني واضحــني: شــخص لديــه القــدرة - 

عــىل تخيّــل صــورة مــا يرغــب بالحصــول عليــه ويعمل 

عــىل ذلــك فهــو ثابــت يف خياراتــه ويعتــرب البعــض أن 

هــذه امليــزة خاصــة بالنســاء.

ــكلها -  ــزة يف ش ــفاه ممي ــرار: ش ــديدة اإلحم ــفاه ش ش
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فهــي بــارزة ومشــدودة وكثــرية اإلحمــرار وهــي دليــل 

ــن نجــد أصحــاب  عــىل الكــرم والجــود وحــب اآلخري

وهــم  الكــرث  باألصدقــاء  محاطــني  الشــفاه  هــذه 

يُحســنون التعامــل مــع اآلخريــن حتــى لــو كانــوا 

ــم. ــاء عنه غرب

ــم -  ــي الف ــد زاويت ــارزة عن ــرة يف الوســط وب شــفاه غائ

صفــة مــن صفــات العظــامء الذين يتخــذون القــرارات 

ــزون  ــاة مــن حولهــم، يتمي املهمــة ويتحكمــون يف حي

ــوة اإلرادة والعزميــة وال  ــدام وق برباطــة الجــأش واإلق

ــون إىل التهــور وال إىل التقوقــع. مييل

شــفاه مائلــة إىل التجّعــد: دليــل عــىل أشــخاص مييلــون - 

إىل الفــرح بشــكل دائــم وهــم يحاولــون اإلبتعــاد عــن 

كل مــا يعّكــر صفوهــم ويحزنهــم ويتميّــز هــؤالء 

ــأ  ــمحون بالخط ــة يف كل يشء وال يس ــخاص بالّدق األش

ــم. ــخصية وال يف أعامله ــم الش يف أموره
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الذقن -8

ــي  ــة والت ــه الدقيق ــه ومالمح ــة الوج ــام خارط ويف خت

تصفحناهــا بكامــل تفاصيلهــا كل صفحــة عــىل حــدة 

نصــل إىل خامتــة هــذا الكتــاب مــع الذقــن الــذي نــال 

أيضــاً قســطاً مــن التأويــل ولكــن بشــكل مقتضــب.

الذقــن الطويــل: يــدل عــىل أنــه صاحبــه مشــوش - 

الفكــر أغلــب األحيــان لكونــه شــخصاً عاطفيــاً.

الذقــن املســتدير: شــخص مبتهــج ومحبــب وذو قلــب - 

طيّــب وهــو محــاط باألصدقــاء ولديــه حــظ ســعيد.

الذقــن العريــض: هكــذا ذقــن يــدل عــىل أن صاحبــه - 

حــازم وعنيــد يف رأيــه ويوصــف بأنــه صاحــب قــرارات 

ولــه دامئــاً الكلمــة األخــرية والفاصلــة يف األمــور.

شـــخص -  (الحـــاد):  والصغـــري  الضّيـــق  الذقـــن 

الرسيـــع غضبـــه  ومييـــزه  ومندفـــع  متهـــور 
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ـــارش نتيجـــة شـــدة  ـــره املب ـــدل عـــىل تأث ـــام ي ـــره م وتوت

حساســـيته.

ويف ختــام هــذا الفصــل أتقــدم من الســيدات بهــذه الســطور املرتبطة 

بألــوان الشــعر ودالالتهــا واملقصــود بهــذا هــو اللــون األصــيل للشــعر 

وليــس لــون الصبــاغ الــذي يتغــري بــني يــوم وآخــر.

صاحبــة الشــعر األســود: هــي ســيدة متلــك شــخصية - 

ولكنهــا  الظهــور  تحــب  وإنســانة  ومبهــرة  قويــة 

عصبيــة تغضــب مــن أبســط األمــور مــع أنهــا حنونــة 

ــذكاء  ــع بالنضــج وال ــة. وهــي تتمت يف املواقــف الصعب

وتحــب اإلقــدام عــىل مــا تريــد وترغــب بالتجــّدد 

ــم. الدائ

صاحبــة الشــعر البنــي الغامــق: هــي إنســانة غريبــة - 

إجتامعيــة  األحيــان  بعــض  يف  نجدهــا  طباعهــا  يف 

ــا  ــاً أخــرى. تســعى للشــهرة مــع أنه ــة أحيان وإنطوائي

ــة ولكنهــا مندفعــة وعيبهــا أنهــا تشــعر بامللــل  خجول

ــا. ــط به ــن كل يشء يحي م
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ــة -  ــخصية عاطفي ــي ش ــتنايئ: ه ــعر الكس ــة الش صاحب

ولكنهــا مترسعــة يف قراراتهــا ومندفعــة يف حــل أمورهــا 

ــب  ــة وتح ــا طموح ــا أنه ــون به ــا املحيط ــهد له ويش

ــة. ــا فوضوي ــا أنه األضــواء والجــامل وعيبه

ــها -  ــن نفس ــة م ــيدة واثق ــقر: س ــعر األش ــة الش صاحب

غالبــاً مــا تراهــا مرتبكــة أو منفعلــة، تحــب اإلنطــالق 

ــان. ــب األحي ــف أغل ــا لطي ــز باملــرح ومزاجه وتتمي

ومــع ألــوان الشــعر أغلــق غــالف الوجــه ككتــاب ومــا عليكــم اآلن إالّ 

الوقــوف أمــام املــرآة لحفــظ مالمــح وجوهكــم وبعــد ذلــك إرجعــوا 

إىل الكتــاب لتتصفحــوا معانيهــا ومــا تعكســه لآلخريــن مــن ســامت 

يف شــخصياتكم لتعرفــوا كيــف يراكــم النــاس مــن حولكــم.

وبعــد ذلــك إقــرأوا ســامت الشــخصيات ملــن حولكــم مــن تفاصيــل يف 

وجوههــم لــيك تســهلوا التواصــل بينكم.
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حركاتنا وتأويلها

ــاً أكــرث راحــة مــن  للجســد لغــة نتواصــل بهــا وهــي أحيان

لغــة الــكالم. فــإذا راقبتــم أجســادكم أثنــاء التواصــل مــع اآلخريــن، 

تالحظــون أنكــم تتحدثــون بوجوهكــم وأيديكــم وأجســادكم بتعابــري 

تفــوق الكلــامت التــي تتفوهــون بهــا.

ولــكل منــا تعبــريات جســدية تختلــف عــن اآلخــر فطريقــة الجلــوس 

واإلبتســام والنظــرات وحــركات اليديــن أســاليب خاصــة بــكل شــخص 

متيــزه عــن غــريه، وكل هــذه اإلرشــادات تتحــول إىل رســائل مبطنــة 

ــذه  ــون ه ــد، وتك ــري قص ــن غ ــي أو ع ــن وع ــر ع ــا إىل اآلخ نوجهه

الرســائل أعمــق مــن الــكالم أحيانــاً.
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وإذا كان محدثــك يتقــن فهــم لغــة الجســد فهــو يتلقــى هــذه 

الرســائل ويحكــم عليــك ويكتشــف شــخصيتك مــن خاللهــا، ولألمانــة 

ــة: ــذه املعلوم ــة ه العلمي

ــك  ــد وذل ــة الجس ــراءة لغ ــة لق ــدرة فطري ــا مق ــد ومعن ــن نول نح

ــة يف هــذا املجــال  ــات العملي ــق الحــدس وبعــض التطبيق عــن طري

ــوع  ــذا املوض ــم له ــا ال يهت ــري من ــن الكث ــة. ولك ــذه املهم ــان ه إلتق

نظــراً العتامدنــا عــىل الــكالم الــذي مينعنــا مــن تنميــة هــذه املوهبــة 

الفطريــة، فيصبــح تركيزنــا أثنــاء التواصــل عــىل الحديــث وهــو 

األلويــة بالنســبة لنــا.إالّ أن لغــة الجســد عــامل بحــد ذاتــه يســتحق أن 

ــوزه. ــك رم ــا عــىل ف نســرتجع مقدرتن

ــراد.  ــني األف ــة الجســد هــي الجــزء األهــم يف التواصــل ب ــرب لغ وتعت

فاملعلومــات التــي تنقــل عــرب هــذه اللغــة تــرتاوح نســبتها بــني 50- 

80 % تصــل إلينــا بطريقــة غــري شــفوية أي عــن طريــق تعابــري الوجه 

وحــركات اليديــن والرجلــني ونظــرات الشــخص املتحــدث وانفعاالتــه 

وإمياءاتــه املرافقــة للــكالم.

وقــد اهتمــت الدراســات النفســية واإلجتامعيــة بهــذا املوضــوع
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ملســاعدة األشــخاص يف التعــرّف عــىل نوايــا بعضهــم البعــض لتســهيل 

مجــال العالقــات اإلجتامعيــة والتواصــل فيــام بينهــم. وقدمــت هــذه 

الدراســات تفســرياً لرمــوز حــركات الجســد التــي تعــّرب عــاّم يكمــن يف 

صدورنــا أثنــاء الحــوار ومــا تنقلــه هــذه اللغــة مــن أفــكار وتوجهــات 

دون إســتخدام للكلــامت.

ــك  ــة محدث ــتطيع معرف ــام تس ــالن فك ــان متامث ــم وجه ــذا العل وله

مــن خــالل إمياءاتــه، فأنــت قــادر عــىل توصيــل رســالة إليــه دون أن 

تتفــوه بأيــة كلمــة، فجســدك قــادر بإشــاراته وإيحاءاتــه عــىل التعبــري 

عنــك كــام تحــب.
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لغة الجسد تطورها وتطبيقاتها

ــا  ــض منه ــدة، البع ــركات ع ــري وح ــن تعاب ــد م ــة الجس ــون لغ تتك

يكــون مقصــوداً والبعــض اآلخــر يــأيت عــن غــري قصــد. ودراســة هــذه 

التعابــري تســمى كينزيكــس Kinesics ويرجــع أصــل هــذه الكلمــة إىل 

اليونانيــة وتعنــي الحركــة، و Kinein  تعنــي التحــرّك.

تــّم تطويــر هــذا العلــم حتــى وصــل لإلهتــامم بدراســة حركــة 

اإلنســان واألداء الوظيفــي لهــا عــرب تطبيــق علــوم الفيزيولوجيــا 

وعلــم النفــس وعلــم األعصــاب.

وكان Birdwhistell  1952 وهـــو عـــامل أنرتوبولوجيـــا قـــد درس 

ـــتخلص  ـــركات، واس ـــف والح ـــالل املواق ـــن خ ـــاس م ـــني الن ـــل ب التواص

حواريـــة  أشـــكال  وهـــي  معـــاٍن  لهـــا  الجســـم  حـــركات  أن 

غـــري لفظيـــة وميكـــن تحليلهـــا، وهـــي تتشـــابه مـــع اللغـــة
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ـــة  ـــن املحادث ـــن 50 % م ـــرث م ـــدر Birdwhistell أن أك ـــة ويق املنطوق

ـــدية. ـــاءات الجس ـــراء اإلمي ـــي ج ـــل اإلجتامع ـــذا التفاع ـــرب ه ـــم ع يت

ــد  ــت مي ــا: مارغري ــامء األنرتوبولوجي ــة عل ــذه الدراس ــم إىل ه وانض

ــاالت  ــن اإلتص ــة م ــتويات مختلف ــرا مس ــون وأظه ــوري بيتس وغريغ

ــة. ــف اإلجتامعي ــن املواق ــا م ــرب تحليله ع

ــرف  ــم يُع ــاك عل ــى صــار هن ــاً حت وتطــورت هــذه الدراســات عاملي

بعلــم الحركــة وتــّم إنشــاء أول قســم لهــذا العلــم يف جامعــة واترلــو 

يف كنــدا عــام 1967 ويــدرَّس هــذا العلــم الرتباطــه بتقييــم الحركــة 

واألداء وإعــادة التأهيــل وتحســني الحركــة والوظائــف يف مجــال 

ــالل  ــن خ ــة م ــطة العام ــىل األنش ــب ع ــه والتدري ــة والرتفي الرياض

الحيــاة اليوميــة. ويعــّد هــذا العلــم يف كنــدا مهنــة صحيــة خاضعــة 

ــة. ــني التنظيمي للقوان

البدنيــة  واللياقــة  الصحــة  مجــاالت  يف  الحركــة  علــم  ويطبــق 

ملســاعدتهم  العجــز  حــاالت  ذوو  منهــا  املســتويات،  جميــع  يف 

ودخــل  تأهيلهــم.  وإعــادة  البدنيــة  قدراتهــم  اســتعادة  عــىل 

التوصيــات  لتقديــم  والتجــارة  الصناعــة  العلــم إىل قطــاع  هــذا 
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الخاصة لتحسني صحة العامل وسالمتهم.

ــيس  ــال النف ــا يف املج ــرصف، أم ــي ال ــي الطب ــال العلم ــذا يف املج ه

اإلجتامعــي فقــد تطــرّق علــم الحركــة إىل دراســة التعابــري الجســدية 

لإلنســان مــن حيــث أن لــكل عضــو يف جســدنا قــدرة عــىل التعبــري 

عــن إحســاس مختلــف. فالوجــه وحــده قــادر عــىل التعبــري عــن ســتة 

أحاســيس:

كاملفاجــأة عندمــا تتســع العينــان ويرتفــع الحاجبــان. الخــوف حينــام 

ــان  ــربز العين ــني وت ــىل الجب ــد ع ــر التجاعي ــان وتظه ــارب الحاجب يتق

ــع الشــفة  ــار فرتتف ــا يف شــعور اإلحتق ــص عضــالت الوجــه. أم وتتقل

العليــا ويعلــو األنــف وينكمــش الجبــني. ويف الحــزن تنكمــش الشــفاه 

ويتقــوس الحاجبــان وتلمــع العينــان. ويف الســعادة تعلــو اإلبتســامة 

ــة  ــا يف حال ــني. أم ــا العين ــد زواي ــد عن ــر التجاعي ــه وتظه ــىل الوج ع

ــا األنــف وتنكمــش الشــفتان. الغضــب فتتســع العينــان وفتحت

ومــن هــذا املنطلــق أخــذت الدراســات تتطــور يف هــذا املجــال 

تفاصيــل  دراســة  إىل  واإلجتــامع  النفــس  علــامء  توصــل  حتــى 

ــن ــة وحــركات اليدي ــث حــركات الوجــه عام ــن حي ــة الجســد م لغ
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ــن  ــه الجســد م ــا يوحي ــوس واملــيش وكل م ــة الجل ــني وطريق والرجل

ــل. ــة للتأوي إميــاءات قابل
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الحركة واإلمياء والتأويل

إذا أردت أن تتعــرف عــىل ســامت ومالمــح شــخصية أي فــرد دون أن 

ــه  ــو أحببــت معرفــة مــا يخفي ــو كلمــة واحــدة، ول ــم معــك ول يتكل

بداخلــه مــن أفــكار ودوافــع ومشــاعر، مــا عليــك إالّ فــك رمــوز لغــة 

جســده املوجهــة إليــك مــن خــالل:

طريقة امليش

خطوات خفيفة: شخص سعيد.- 

ــة -  ــدام ثقيل ــٍن وأق ــد منح ــة : أي جس ــوات بطيئ خط

ــور. ــخص مقه ــىل ش ــل ع دلي

ميــيش يــداه يف جيوبــه: شــخصية منســحبة وغامضــة - 

يعــرّض نفســه لنقــد اآلخريــن.
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ميــيش ورأســه منحــٍن: يفكــر تفكــرياً عميقــاً ويحملــق - 

يف األرض دون تركيــز كأمنــا يريــد التفكــري بوضــوح وال 

يريــد تشــتيت أفــكاره.

ــار -  ــىل اإلنتظ ــل ع ــذا دلي ــه: يف ه ــرك يدي ــيش ويف مي

ــر. والتوت

طريقة الوقوف

وقفــة املنتصــب: تُشــري إىل قــوة التحمــل والفخــر - 

والثقــة بالنفــس.

وقفــة اإلنكــامش: تــدل عــىل الخضــوع واإلذعــان - 

ورمبــا اإلكتئــاب.

وقفــة اإلنســحاب: حــني ال يثبــت الشــخص عــىل - 

وقفــة معينــة ففــي هــذا دليــل عــىل الخجــل والــرتدد 

ــل. ــاً املل وأحيان

ــر -  ــه وينظ ــي كتفي ــن يحن ــام: م ــدم لألم ــة املتق وقف

الثقــة فاقــد  فهــو شــخص  َمــْن حولــه  عيــون  يف 
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بالنفــس، مكتئــب وكأنــه بهــذه الوقفــة يريــد اإلختفــاء 

مــن هــذا املــكان.

مــن يقــف مكتــوف اليديــن: هــذا يرغــب بخلــق - 

ــو  ــل وه ــع التواص ــه ملن ــن حول ــني م ــه وب ــز بين حاج

باإلنطــواء  ويرغــب  عنــه  املحيطــني  إبعــاد  يريــد 

والعزلــة.

ــة -  ــؤ يف رف ــع تباط ــني م ــبوك الذراع ــف مش ــن يق م

العينــني: يعلــن أنــه غــري موافــق أو أن امللــل قــد 

أصابــه.

مــن يقــف واضعــاً يديــه عــىل أوراكــه: فهــو شــخص - 

ــة. ــتعجال أو بالعدواني ــي باإلس يوح

مــن يقــف ويشــبك يديــه وراء ظهــره: فهــو يف حالــة - 

قلــق وغضــب.

طريقة الجلوس

إىل-  إشـــارة  مفتوحتـــني:  يديـــن  مـــع  الجلـــوس 
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 الصدق والرصاحة والرباءة.

إذا وضــع أحدهــم إحــدى رجليــه فــوق األخــرى - 

وحّركهــا باســتمرار: فاحــذر وتوقــف عــن الــكالم ألنــه 

ــث. ــن الحدي ــل م ــعر باملل ــدأ يش ب

ــاح -  ــىل اإلنفت ــل ع ــني: دلي ــالن بعيدت ــت الرج إذا كان

والتواصــل املميــز واإلســتامع الجيــد.

ــالن -  ــرأس والرج ــن وراء ال ــع اليدي ــع وض ــوس م الجل

مشــبوكتان: دليــل عــىل الثقــة الكبــرية بالنفــس لكنــه 

ــدم  ــل ع ــو يفض ــن وه ــىل اآلخري ــاٍل ع ــخص متع ش

ــك. ــث مع ــامل الحدي إك

لصــق الكاحلــني أثنــاء الجلــوس: إشــارة إىل القلــق - 

والتوتــر.

الجلــوس بشــكل مســتقيم: فيــه دليــل عــىل أنــك - 

شــخص إيجــايب وواثــق مــن نفســه.

أو -  مــرة  كل  رجليــك  وضــع  وغــرّيت  جلســت  إذا 

ــىل ــل ع ــذا دلي ــرى: فه ــوق األخ ــدة ف ــت واح وضع
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 أنك شخص يستحق الثقة.

ــىل -  ــا ع ــة يديه ــة وواضع ــرأة منحني ــت امل وإذا جلس

ــة. ــا للرعاي ــىل حاجته ــل ع ــذاك دلي ــاقيها ف س

ــر: -  ــريس آخ ــىل ك ــده ع ــاً ي ــل واضع ــس الرج وإذا جل

ــه. ــة يف حيات ــة إىل رشيك ــه بحاج ــاه أن ــذا معن فه
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تأويالت رسيعة للغة الوجه والجسد

الجبــني: إذا قطّــب الشــخص جبينــه وحنــى رأســه - 

لــألرض فهــذا يعنــي أنــه مرتبــك ومحتــار أو ال يحــب 

ــا تقــول. ســامع م

إذا قطّــب جبينــه ورفعــه إىل أعــىل فــذاك دليــل عــىل - 

الدهشــة ملــا يســمعه منــك.

الرأس والشعر

نســتطيع اإلجابــة عــىل أي موضــوع بحركــة مــن رأســنا فنقــول ال أو 

نرفــض بهــزٍّة مــن الــرأس ولكــن إنحنــاءة الــرأس أثنــاء اإلســتامع دليل 

ــة  ــن يشــري إىل حال ــرأس باليدي ــال وحضــن ال ــا يق ــامم مب عــىل اإلهت

مــن امللــل.
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ــة  ــة الثق ــرادف لقل ــي م ــث فه ــاء الحدي ــعر أثن ــة الش ــا مالمس أم

بالنفــس والشــعور بعــدم األمــان واإلطمئنــان.

األكتاف

هــزة األكتــاف تعنــي الرفــض وعــدم املبــاالة أمــا إنحناءاتهــا فدليــل 

عــىل فقــدان الثقــة واإلكتئــاب.

الحواجب

ــه تفاجــأ -  ــك أن ــى ذل ــه معن إذا رفــع املتحــدث حاجبي

ــد. بــيشء جدي

كالمــك -  يصــدق  ال  فإنــه  واحــداً  حاجبــاً  رفــع  إذا 

ويشــكك فيــه، حتــى أنــه يــرى أن موضوعــك يســتحيل 

ــه. تحقيق

وإذا قطّــب حاجبيــه مــع إبتســامة خفيفــة فإنــه - 

يتعجــب منــك وال يريــد تكذيبــك.

وإذا حــرّك حاجبيــه بشــكل متكــرر فــذاك يعنــي أنــه - 

منبهــر ومعجــب بحديثــك.



126

العني

مــن خــالل نظــرة العــني تســتطيع أن تتعــرف عــىل رد فعــل اآلخــر 

عــىل مــا تتحــدث بــه ســواًء كان إيجابيــاً أم ســلبياً أو حتــى محايــداً. 

ــه مــن معــاٍن تــدور  وتعتــرب العــني أول مفاتيــح الشــخصية ملــا تنقل

يف العقــل.

ــل يف  ــك أن ترس ــة إلي ــني املوجه ــرة الع ــك لنظ ــد فهم ــتطيع بع وتس

املقابــل رســائل مختلفــة كــرٍد عــىل ذلــك ســواء يف إبدائــك الدهشــة 

ــى اإليجــاب. أو الفــزع أو الرفــض وحت

ــؤرة العــني دليــل  ــة الدقيقــة تقــول أن اتســاع ب والتفســريات العلمي

ــؤرة  ــت ب ــعده. وإذا ضاق ــيئاً أس ــك ش ــمع من ــخص س ــىل أن الش ع

ــول. ــا تق ــو ال يصــدق م العــني فه

ــمعه  ــا يس ــتقبالً مل ــور مس ــه يتص ــىل فإن ــك إىل أع ــر محدث وإذا نظ

ــىل  ــايض ع ــن امل ــالً م ــر دلي ــه يتذك ــفل فإن ــر إىل األس ــك وإذا نظ من

وأحاســيس خاصــة  عــن مشــاعر  يتحــدث  تقولــه. وعندمــا  مــا 

ولكــن  نفســه.  يف  أمــراً  يتدبّــر  وكأنــه  أســفل  إىل  ينظــر  تــراه 

إذا قــام محدثــك بفــرك عينيــه أثنــاء الحديــث فانتبــه ألنــه ال 

يصــدق مــا تقــول ويشــكك بكالمــك. وإذا أبعــد محدثــك نظــره 



127

عنك خالل الحوار ففي هذا إشارة إىل عدم تصديقك.

اليدان واألصابع

وأيضــاً اليــدان تنقــالن رســائل شــديدة الخصوصيــة منهــا األحاســيس 

اإليجابيــة والســلبية عــىل موضــوع معــني.

ــط -  ــبابتك فق ــت س ــدك ورفع ــة ي ــت قبض ــإذا جمع ف

أثنــاء الحديــث فهــذا يعنــي أنــك تعــرب عــن رأي 

إيجــايب.

ــة نفســها ولكــن وجهــت ســبابتك -  وإذا قمــت بالحرك

ــوع  ــذا املوض ــك يف ه ــي أن رأي ــذا يعن ــفل فه إىل أس

يكــون ســلبياً.

وإذا كنــت قلقــاً فأنــت تضــم يديــك الواحــدة إىل - 

األخــرى.

اإلســتامع -  أثنــاء  خــدك  عــىل  يــدك  وضعــت  وإذا 

ــر  ــن والتقدي ــل والتمع ــىل التأم ــارة ع ــذا إش ــي ه فف

للمتحــدث.
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وإذا شــبكت يديــك أثنــاء الحديــث فهــذا دليــل عــىل - 

اإلنفتــاح عــىل الجــو املحيــط بــك.

ــة باتجــاه الشــخص -  ــك عــىل الطاول وإذا وضعــت يدي

ــة بينكــام. ــن عالق املتحــدث ففــي هــذا دعــوة لتكوي

وإذا كانــت يــدك مفتوحــة أثنــاء الحديــث فهــي - 

والخضــوع. بالصــدق  تقــرتن  إميــاءة 

ــاء الحديــث ففــي -  وإذا بقيــت ذراعــاك متصلبتــني أثن

هــذا حالــة دفاعيــة عــن نفســك ولكنهــا ســلبية.

وإذا المســت يــدك ذقنــك أثنــاء الحــوار فأنــت تحــاول - 

إتخــاذ قــرار مناســب.

ــىل -  ــد أو ع ــىل ذراع املقع ــك ع ــرت بأصابع ــا إذا نق أم

ــي  ــخص عصب ــك ش ــر بأن ــي لآلخ ــذا يوح ــة فه الطاول

ــور. ــري صب وغ

ببعضهــام -  إبهاميــه  يلصــق  محدثــك  كان  وإذا 

أثنــاء الحديــث فهــذا يعنــي أنــه شــخص عقــالين 
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مثقــف وهــو كريــم ويســتطيع التأقلــم يف كافــة 

الظــروف.

ــن -  ــام الذق ــت الســبابة إىل أعــىل ويســند اإلبه إذا كان

فإنهــا داللــة عــىل أن املســتمع تشــكلت لديــه أفــكار 

ــة عــن املتحــدث. ســلبية أو إنتقادي

ــبابة -  ــد والس ــة الي ــىل راح ــن ع ــتقرت الذق ــا إذا اس أم

عــىل الخــد ففــي هــذا دليــل عــىل أن املســتمع مهتــم 

للحديــث.

ــن تحــت -  ــد م ــاً بالي ــرأس كلي ــند ال ــا يُس ــن عندم ولك

الذقــن واألصابــع عــىل الخــد فهــذا يعنــي أن الشــخص 

مرحلــة  يف  وصــار  بالحديــث  اإلهتــامم  فقــد  قــد 

ــط. ــة فق املجامل

األنف واألذن

ــاء -  ــه أثن ــحب أذن ــه أو س ــك أنف ــخص بح ــام ش إذا ق

الحديــث فهــذا يعنــي أنــه مصــاب بالحــرية مــام 
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ــه. ــال ل ــا يق ــم م ــا ال يفه ــمع، ورمب يس

أمــا إذا وضــع اليــد أســفل األنــف فــوق الشــفة العليــا - 

فهــذا دليــل عــىل أنــه يخفــي شــيئاً ويخــاف أن يظهــره.

أمــا إذا قــرص أنفــه وأغمــض عينيــه فهــو يشــري إىل أن - 

مــا تقولــه ســلبيٌّ وغــري مجــٍد.

ــل -  ــاء الحديــث فهــو دلي إن ملــس األنــف أو فركــه أثن

ــى الكــذب. عــىل الرفــض والشــك وحت

مــن يكــرث اإلمســاك بأنفــه أثنــاء الحديــث كأنــه يريــد - 

القــول أن لديــه كالمــاً كثــرياً وأنــت ال تدعــه يتحــدث 

ويــكاد الــكالم يخــرج مــن أنفــه.

إن ملــس األذن أثنــاء الحــوار دليــل عــىل الحــرية والقلق - 

والرتدد.

ــة -  ــام بحركـ ــف وإغالقهـ ــي األنـ ــك فتحتـ ــا تحريـ أمـ

ال إراديـــة فهـــام دليـــل عـــىل أن الشـــخص صـــار 

عـــىل وشـــك البـــكاء وهـــو يف املرحلـــة األخـــرية،
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 فانتبه وال تُزد اللوم عليه.

وإليكم دراسة علمية عن الكذب ال تخلو من الطرافة:

تقــول الدراســة إّن هنــاك عالقــة بــني الكــذب وملــس األنــف واألذن 

والعــني عــىل أســاس أن الكذبــة حتــى تدخــل إىل العقــل يقــوم 

الالوعــي بإصــدار أمــر إىل اليــد بــأن تغطــي الفــم ولكــن يف اللحظــة 

األخــرية تنســحب اليــد بعيــداً عــن الوجــه ومتــّر بلمســة رسيعــة عــىل 

األنــف.

ــاب  ــراف األعص ــل أط ــذب يجع ــول إّن الك ــر يق ــري آخ ــاك تفس وهن

الدقيقــة يف األنــف تستشــعر وخــزاً خفيفــاً مــام يُحــدث فعــل الفــرك 

ــا حينــام  ــا ونفــرك آذانن ــاً نحــك أعينن لخفــض هــذا الشــعور. وأحيان

نتحــدث عــن أمــور شــخصية ال تتســم بالرصاحــة فحــني نقــول كذبــة 

أو نســمعها يتحــرك الدمــاغ يف محاولــة لتغطيتهــا يك تتحــاىش العــني 

أو األذن املواجهــة يف حالــة الكــذب.

ـــرون  ـــال ينظ ـــقف والرج ـــة إىل الس ـــذه الحال ـــرن يف ه ـــاء ينظ فالنس

نســـحب  أو  بأيدينـــا  آذاننـــا  نغطـــي  عندمـــا  أمـــا  األرض.  إىل 

شـــحمتها، فهـــذا يشـــري إىل أننـــا ســـمعنا مـــا يكفـــي ونريـــد
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 أن نتكلـــم. واملدهـــش أن هنـــاك دراســـات ربطـــت حـــك الرقبـــة 

بالشـــك والريبـــة وعـــدم املوافقـــة عـــىل مـــا يُســـمع أو أن هنـــاك 

تناقضـــاً بـــني مـــا يقولـــه الشـــخص ومـــا يضمـــره.

ــاد.  ــل إىل اإلنتق ــو شــخص ســلبي ميي ــه فه ومــن يحــك مؤخــرة عنق

بينــام مــن يحــك جبهتــه أثنــاء الحديــث فهــو يشــري إىل خطــأ ارتكبــه 

ويحــاول أن يكــون رصيحــاً وهادئــاً.

وأخرياً ويف ختام موضوع لغة الجسد أتوجه إليكم بنصيحة:

فاحملوهــا إىل جانــب جســمكم ال  إذا كنتــم تحملــون أغراضــاً 

أمامكــم ألن الحالــة األخــرية تعنــي أنكــم تحاولــون حاميــة أنفســكم 

ــم. ــن ذواتك ــاع ع ــة للدف ــم بحاج ــن وأنت ــن اآلخري م

فاحــذروا تأويــل اآلخريــن وانتبهــوا إىل حــركات أجســادكم والحظــوا 

طريقــة جلوســكم ومشــيتكم يك ال يفهمكــم املحيطــون بكــم بشــكل 

خاطــئ.
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